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I föreliggande stipendiehandbok hava intagits gällande bestämmelser
rörande stipendier, förvaltade av Uppsala universitet och studentnatio-

nerna i Uppsala. Dessutom hava införts bestämmelser rörande en del

sådana understöd och stipendier, förvaltade av andra myndigheter, som
kunna sökas av studerande och vetenskapsidkare vid Uppsala universitet.

Att uppmärksamma är att vissa stipendier för studier vid universitetet

under särskilda förhållanden kunna användas som resestipendier. Detta

är i förekommande fall angivet under vederbörande stipendium. Lika-

ledes är att uppmärksamma, att en del stipendier, i handboken upptagna
under studentnation, kunna av släkting sökas oberoende av tillhörighet

till viss nation.

Då i fråga om stipendier för studerande i allmänhet icke angivits ut-

delande myndighet, utses stipendiat av det större akademiska konsistoriet.

I fråga om nationsstipendier är i sådana fall vederbörande nationsorgan
utdelande myndighet.

Årtal inom parentes efter bestämmelserna om stipendierna avser år för

stipendieurkundens utfärdande.

Stipendiebeloppen äro de, som gällde under vårterminen 1950. Änd-
ringar av beloppen kunna förekomma.

I handboken hava först intagits allmänna bestämmelser rörande stipen-

dierna, sedan bestämmelserna rörande stipendier, som utgå av stats-

medel, därefter stipendier för studerande i allmänhet, så resestipendier

och slutligen stipendier, avsedda för studerande tillhörande viss student-

nation. Ordningen är således densamma, som hittills tillämpats i student-

katalogens stipendieavdelning.

I ett särskilt tillägg har intagits Kungl. kungörelse angående studielån

med statlig kreditgaranti samt P. M. angående statsbidrag till tryckning

av akademiska avhandlingar.
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Bestämmelser för av universitetet förvaltade stipendier.

Stipendierna sökas hos och bortgivas av större akademiska konsistoriet,

såvida ej annorlunda angives. Vid ansökningarna skola användas formu-

lär, som kostnadsfritt tillhandahållas av universitets- eller nationsvakt-

mästarne. Stipendieansökningar må efter ansökningstidens utgång ej

kompletteras. Ansökningsformulären skola noggrant ifyllas, varvid är att

iakttaga att ekonomiska uppgifter böra lämnas även om sökt stipendium

icke är s. k. medellösstipendium. Närvarointyg från vederbörande stu-

dentnation skall alltid bifogas ävenså andra handlingar, som erfordras för

styrkande av kompetens till resp. stipendier. Handlingar, som bifogas,

skola avlämnas i vederbörligen bevittnade avskrifter.

Om särskilda villkor för innehav av ett stipendium äro uppställda

måste vid ansökningen fogas bevis att dessa villkor av sökanden uppfyl-

las. Eljest kan stipendiet ej tilldelas honom. Det är således t. ex. fullkom-

ligt utsiktslöst att söka ett uteslutande för släktingar avsett stipendium,

om man ej kan styrka släktskap. Även om ingen släkting anmäler sig som

sökande utdelas stipendiet icke till oskyld.

Kan studerande, som söker stipendium, på grund av militärtjänstgöring

vid ansökan icke foga föreskrivet närvarointyg, må enligt kungl. brev den

30 januari 1920 denna omständighet icke utgöra hinder för honom att

utses till stipendiets innehavare, såvida han inlämnar bevis om tiden för

sin militärtjänstgöring jämte skriftlig förklaring, att han har för avsikt

att omedelbart efter tjänstgöringstidens slut för studiers idkande åter-

vända till universitetet.

Då flera stipendier sökas samtidigt, skall särskild ansökan jämte betyg

ingivas för varje stipendium. Då flera stipendier inom samma stipendie-

stiftelse äro lediga, skall å ansökningshandlingen angivas, vilket stipen-

dium inom denna som avses.

Vid stipendietillsättningar inom konsistoriet har under senare tid till-

lämpats den praxis, att en studerande, då vederbörande stipendieförfatt-

ningar ej sådant uttryckligen medgiva, ej får innehava flera stipendier

till belopp sammanlagt överstigande 1,400 kr. De stipendier, som härmed

avses, äro: 1) sådana stipendier, som konsistoriet ensamt eller i förening

med annan myndighet tillsatt, 2) stipendier, för vilkas tillsättande kon-

sistoriet upprättar förslag eller lämnar förord, samt 3) stipendier, om
vilkas tillsättning konsistoriet författningsenligt skall erhålla underrät-

telse.



Stipendiat skall, enligt universitetsstatuterna § 128, där ej annorlunda
är särskilt bestämt, under lästermin vara tillstädes vid universitetet. I

vissa nedan angivna fall kan dock stipendiat erhålla tillstånd att behålla
stipendium jämväl under frånvaro från universitetet.

Med avseende å stipendiats närvaro har kanslern för rikets universitet
den 27 september 1909, med ändring den 28 augusti 1948, fastställt föl-

jande kontrollföreskrifter:

1. För att anses hava varit vid universitetet närvarande och således en-
ligt gällande universitetsstatuter, § 128, vara berättigad att åtnjuta stipen-
dium skall stipendiat, där ej annorlunda är särskilt stadgat eller stipen-
diaten ej kan åberopa och hos det större akademiska konsistoriet styrka
giltigt förfall, hava för akademiska studiers idkande uppehållit sig i uni-
versitetsstaden under hösttermin minst femtiofem och under vårtermin
minst sjuttiofem dagar.

2. Det åligger stipendiat att två gånger i terminen inom tid, som här
nedan sägs, personligen eller genom ombud eller ock med allmänna pos-
ten i särskilt exemplar för varje stipendium, som han innehar, till aka-
demiska kansliet ingiva skriftligt tillkännagivande av följande innehåll:

a. Senast den 20 september under höstterminen och senast den 10 feb-
ruari under vårterminen skall stipendiat anmäla sin närvaro vid uni-
versitetet samt sin avsikt att för terminen få tillgodonjuta det eller de
stipendier han innehar.

b. Före den 15 november under höstterminen och före den 1 maj un-
der vårterminen skall stipendiat genom intyg av vederbörande nations-

inspektör eller ordinarie akademisk lärare styrka, huru lång tid av på-
gående termin han vistats vid universitetet, samt därjämte, i händelse
denna tid ej skulle uppgå till det ovan för vardera terminen stadgade
minimum — för hösttermin femtiofem och för vårtermin sjuttiofem dagar— uppgiva, huru lång tid av den ännu återstående delen av terminen han
ämnar kvarstanna vid universitetet.

3. För stipendiat, som icke i vederbörlig ordning fullgjort under mom.
f
2 meddelad föreskrift, avdrages för varje gång han gjort sig skyldig till

sådan försummelse fem procent av det på terminen belöpande stipendie-
beloppet.

4. I det fall att stipendiat ej före den 15 november under hösttermin
eller före den 1 maj under vårtermin kan styrka den för stipendiets eller

stipendiernas åtnjutande erforderliga minimitiden av vistelse vid univer-
sitetet, äger vederbörande stipendieinspektor att senare, före utanord-
ningen, vare sig genom att av stipendiaten infordra ytterligare intyg av
ovan under 2 b. angivna slag eller ock på annat sätt förvissa sig om, att

stipendiaten imder tillräckligt lång del av terminen uppehållit sig vid
universitetet.

5. Låter stipendiat sig icke avhöra under höstterminen senast den 25
september och under vårterminen senast den 15 februari, eller gitter

sådan stipendiat, som icke i vederbörlig ordning fullgjort under punkten
2 b. meddelad föreskrift, ej före terminens slut styrka, att han under ter-



minen varit närvarande vid universitetet, vare han stipendiet i dess hel-

het förlustig.

6. Av universitetets rektor fastställda formulär för de under punkten

2 här ovan nämnda tillkännagivandena skola i nationslokalerna tillhanda-

hållas stipendiaterna.

Angående rätt för stipendiat att under militärtjänst behålla stipendium

har kanslern för rikets universitet den 8 januari 1940 föreskrivit, att stu-

derande vid universitetet, som på grund av värnplikts- eller annan mili-

tärtjänstgöring varit frånvarande från universitetet under hel lästermin

eller del av lästermin, må utan hinder därav behålla och uppbära honom
tidigare tilldelat, för studier vid universitetet avsett stipendium. Tiden

för militärtjänstgöringen skall inom i kanslerns ovanintagna kontrollföre-

skrifter angiven första anmälningstid styrkas genom intyg av vederbö-

rande militära chef.

Genom Kungl. brev den 22 februari 1935 har fastställts följande bestäm-

melser angående studerandes möjlighet att under vård å sanatorium eller

annat sjukhus erhålla tillstånd att behålla dem tilldelade stipendier:

1. Tillstånd får meddelas endast då vederbörande stipendieförfattning

icke innebär hinder därför, och sedan den myndighet, korporation eller

enskilda person, som har att bortgiva stipendiet, förklarat sig icke hava

något att däremot erinra.

2. Tillstånd gives efter prövning i varje särskilt fall och må ej med-

delas för längre tid än två terminer.

3. Stipendiatens ansökan om rätt att behålla stipendiet skall vara åt-

följd av utlåtande från sjukhusets överläkare, innefattande kort redogö-

relse för sjukdomens beskaffenhet ävensom upplysning om sökandens för-

måga att idka studier under sjukhusvistelsen.

4. Över ansökningen skall vederbörande ämneslärare höras, och må till-

stånd meddelas endast i det fall, att ämnesläraren i sitt yttrande vits-

ordat, att studierna äro av den art, att de under viss angiven tid kunna

utan avsevärd olägenhet bedrivas å sjukhuset.

5. Stipendiat, som erhållit sådant tillstånd, varom här är fråga, skall

varje termin, innan han får lyfta stipendiet, genom intyg av sjukhusets

överläkare styrka, att han under terminen eller angiven del därav vårdats

å sjukhuset och där idkat studiearbete.

6. Konsistoriet, respektive lärarkollegiet, äger meddela de ytterligare

föreskrifter, som i kontrollsyfte eller eljest för tillgodoseende av det med
stipendierna åsyftade ändamålet kunna befinnas nödiga.

Studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska in-

stitutet, som för bedrivande av studier vistas å annan ort än universitets-

staden, respektive Stockholm må jämlikt Kungl. brev av den 9 okt. 1936



kunna erhålla tillstånd att behålla honom tidigare tilldelat, för studier
vid lärosätet avsett stipendium; skolande därvid iakttagas följande vill-
kor och bestämmelser:

1. Tillstånd må meddelas endast då vederbörande stipendieförfattning
icke innehåller hinder därför och sedan den myndighet, korporation eller
enskilda person, som har att bortgiva stipendiet, förklarat sig icke hava
något att erinra däremot.

2. Tillstånd att behålla stipendium lämnas, efter prövning i varje sär-
skilt fall, av det större akademiska konsistoriet, respektive lärarkollegiet,
därest nämnda myndigheter bortgivit stipendiet, men eljest av det mindre
akademiska konsistoriet, respektive kollegienämnden.

3. över inkommen ansökning skall vederbörande ämneslärare höras,
och må tillstånd meddelas endast i det fall, att ämnesläraren i sitt ytt-
rande vitsordat, att den studerande för sina studier behöver vistas å an-
nan ort än universitetsstaden, respektive Stockholm.

4. Tillstånd må beviljas endast då det kan anses tillförlitligen utrett,
att vistelsen utom universitetsstaden, respektive Stockholm uteslutande
avser det angivna studiearbetet och icke därjämte tjänar andra syften.

5. De studier, varom här är fråga, skola hava karaktären av special-
studier och kunna bedrivas inom eller utom riket antingen vid arkiv,
bibliotek, museum eller annan vetenskaplig inrättning eller ock under
formen av s. k. fältarbeten eller därmed jämförliga studier och arbeten.

6. Tillstånd beviljas för en termin i sänder och må ej utsträckas utöver
två terminer.

7. Stipendiat, som erhållit sådant tillstånd, varom här är fråga, skall
varje termin, innan han får lyfta stipendiet, styrka, att han under ter-
minen eller den del därav, under vilken han varit frånvarande från uni-
versitetsstaden, respektive Stockholm, vistats å den angivna orten under
idkande av sådant studiearbete, som i tillåtelsen avsetts.

8. Myndighet, som lämnat tillstånd att behålla stipendium, äger med-
dela de ytterligare föreskrifter, som i kontrollsyfte eller eljest för tillgodo-
seende av det med stipendiet åsyftade ändamålet kunna befinnas nödiga.

9. Tillstånd att behålla stipendium må även i andra fall än här ovan
under 3 och 5 avses beviljas vid universitetet eller karolinska institutet
inskriven studerande, vilken idkar studier vid annat akademiskt lärosäte
i något av de nordiska länderna. Vad här förut stadgats skall i övrigt i

tillämpliga delar gälla även beträffande dylik studerande.

Genom Kungl. brev den 21 januari 1921, den 9 juli 1926 och den 1 april
1942 har angående rätt för medicine kandidater att behålla vissa universi-
tetsstipendier stadgats följande:

1. Medicine kandidat, som innehar stipendium, må vid frånvaro från
det universitet, där stipendiet tilldelats honom, bibehålla detsamma, så
framt han, på sätt nedan angives, styrker, att hans frånvaro från univer-
sitetet föranletts

a) antingen därav, att han på annan ort genomgår sådan kurs eller
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fullgör sådan tjänstgöring, som föreskrives i gällande stadga angående
medicinska examina och som icke kan genomgås eller fullgöras vid det

universitet, där stipendiet tilldelats honom,
b) eller därav, att han — efter att hava avslutat i nämnda stadga före-

skriven kurs eller tjänstgöring och i avvaktan på tillträde till efterföl-

jande kurs eller tjänstgöring — vid någon offentlig vetenskaplig anstalt

eller sjukvårdsinrättning inom eller utom riket idkar sådana medicinska
studier, som icke ingå i den obligatoriska utbildningen.

2. För åtnjutande av den i punkt 1 medgivna förmån vare stipendiat

skyldig att med vederbörliga intyg styrka:

dels att han under termin, som hans frånvaro gäller, antingen genom-
gått kurs eller fullgjort tjänstgöring eller eljest bedrivit medicinska stu-

dier av den art, som i mom. 1 sägs, under så lång tid, att denna tillsam-

mans med den tid, han under samma termin för studier eventuellt vistats

vid universitetet, uppgår till minst femtiofem dagar under hösttermin och
minst sjuttiofem dagar under vårtermin;

dels huruvida och till vilket belopp han vid annan medicinsk läroan-

stalt innehar stipendium.

3. I punkt 2 omförmälda intyg — av vederbörlig person utfärdade och
med hänsyn till erforderliga data noggrant avfattade — skola varje ter-

min före dag, som för vartdera av universiteten i Uppsala och Lund be-

stämmes av kanslern för rikets universitet1
, i särskilt exemplar för. varje

stipendium ingivas till vederbörande universitetskansli.

4. I det fall, att stipendiat ej inom i punkt 3 stadgad tid kan i allo

styrka den föreskrivna minimitiden, skall han inom förstnämnda tid in-

giva meddelande dels om orsaken till detta förhållande, dels ock om det

sätt, varpå han ämnar fullgöra vad som vid ifrågavarande tidpunkt ännu
brister, ävensom avlämna förbindelse att senare, så snart ske kan, till

vederbörande stipendieinspektor ingiva ytterligare erforderliga intyg.

5. För stipendiat, som — i anseende till tiden för intygens ingivande
eller i anseende till dessas beskaffenhet — icke i föreskriven ordning
uppfyllt här ovan angivna villkor och bestämmelser, avdragas fem pro-

cent av det på terminen belöpande stipendiebeloppet.

Gitter stipendiat icke före terminens slut inkomma med för stipendiets
utanordnande erforderliga intyg eller låter han sig alls icke avhöra inom
femte dagen efter den jämlikt punkt 3 för intygs avgivande fastställda

dagen, vare han stipendiet i dess helhet förlustig.

Genom Kungl. brev den 1 november 1935 har angående rätt för kvinn-
lig studerande att innehava vissa stipendier vid universiteten och karo-
linska institutet meddelats följande förklaring:

1 Denna tidpunkt är vad angår Uppsala Universitet bestämd genom kanslers-
brev den 15 februari 1922 sålunda, att ifrågavarande intyg skola ingivas å Akad.
kansliet under hösttermin före den 15 november och under vårtermin före den
1 maj. Dessutom skall i de allmänna kontrollföreskrifterna angiven s. k. första
anmälan ingivas inom där föreskriven tid.
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Kungl. Maj:t förklarar, att enbart den omständigheten, att i en före den
3 juni 1870 avfattad donationsurkund, avseende stipendium vid något av
universiteten i Uppsala eller Lund eller vid karolinska institutet, med
syftning på de blivande stipendiaterna använts något närmast på manlig
studerande hänsyftande uttryck såsom »yngling», »son» eller dylikt icke
skall utgöra hinder för att utdela stipendiet även till kvinnliga studerande.

Beträffande tillsättning av stipendier har det större akademiska kon-
sistoriet den 18 juni 1948 fastställt följande bestämmelser:
Ärenden angående tillsättning av stipendier vid Uppsala universitet

skola, där ej annat är särskilt stadgat, förberedas av en stipendienämnd
bestående av elva ledamöter, av vilka det större akademiska konsistoriet
utser fem, en från varje fakultet och sektion, och studentkårens direk-
tion fem, en bland varje fakultets och sektions studerande, varjämte aka-
demisekreteraren ingår som ledamot och föredragande. De valda leda-
möterna utses för tre år i sänder. Suppleanter kunna utses till antal, som
den väljande myndigheten bestämmer. Endast för de s. k. nationsstipen-
dierna skola stipendieinspectores finnas där ej enligt mindre akademiska
konsistoriets beslut jämväl för annat stipendium inspector skall tillsättas.

Då inspector ej är förordnad behandlas inkomna ansökningar direkt av
stipendienämnden. (Ärenden angående resestipendier förberedas av en
särskild av större akademiska konsistoriet tillsatt kommitté.)
Två anmälningar angående innehav av stipendier skola av stipendia-

terna avlämnas varje termin, den första senast 20 september resp. 10 fe-

bruari, den andra senast 15 november resp. 1 maj.
Stipendiat som ej senast den 25 september resp. den 15 februari låtit

sig avhöra, är stipendiet förlustig.

Vid utbetalande av stipendium skall stipendiaten erhålla skriftlig erin-
ran om sin anmälningsskyldighet för fortsatt innehav av stipendiet.

Sedan första anmälningarna inkommit utfärdar akademiska kansliet
kungörelse angående lediga stipendier med ledning av de inkomna an-
mälningarna och de upplysningar i övrigt angående stipendiats närvaro,
som kunna erhållas genom hänvändelse till vederbörande studentnation.

Särskilda ansökningar skola ingivas för varje stipendium.
Prolongation av stipendium skall sökas senast den 25 september resp.

15 februari.

Stipendiekungörelse utfärdas endast en gång varje termin.
Sedan yttranden från vederbörande inkommit till akademiska kansliet

uppgör detta förteckning över ansökningarna med angivande av sökandes
namn, födelseår, inskrivningsår, studiemeriter, ekonomiska förhållanden,
tidigare stipendieinnehav och övriga förhållanden, som kunna inverka på
stipendietillsättningen.

Dessa förteckningar remitteras därefter i fråga om s. k. nationsstipen-
dier till stipendiets inspector, som har att införskaffa nationens yttrande
och avgiva eget utlåtande, samt i fråga om andra stipendier, för vilka
särskild stipendieinspector finnes förordnad, till denne.
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Då studentnations myndighet har att tillsätta stipendium skall med-
delande om tillsatt stipendiat ingivas till akademiska kansliet senast inom
en månad sedan ansökningshandlingarna remitterats till stipendiein-

spector.

Sedan yttranden inkommit från stipendieinspector och nation anteck-

nas dessas förslag å förteckningarna, som sedan tillställas envar av sti-

pendienämndens ledamöter senast en vecka före dess sammanträde. Då
inspector ej är förordnad översändes förteckning omedelbart till stipen-

dienämndens ledamöter.

Med ledning av förteckningarna och ansökningshandlingarna uppgör
stipendienämnden därefter förslag till utdelande av stipendierna. Nämn-
dens förslag expedieras till den myndighet eller enskilda person, som en-

ligt de särskilda stipendieurkunderna har att taga vidare befattning med
stipendietillsättningen.

Stipendienämnden äger, såvida särskilda skäl därtill föranleda, till sti-

pendiat föreslå någon, som ej sökt stipendiet i fråga, men samtidigt är

sökande till annat stipendium.

För kontroll angående sökandes ekonomiska förhållanden bör stipen-

dienämnden i tveksamma fall söka införskaffa särskilda upplysningar
från studentorganisationer, som kunna antagas äga närmare kännedom
om den sökande, varjämte samarbete bör ske med statsstipendienämnden

beträffande sökande, som sökt statsstipendium.

Sedan stipendierna tillsatts och beslut härom vunnit laga kraft utanord-

nas stipendierna av akademisekreteraren, som därjämte med ledning av

de inkomna andra stipendiatanmälningarna utanordnar tidigare tillsatta

stipendier.

För kontroll angående stipendieärenden skola vid akademiska kansliet

föras.

1. Stipendieliggare, innehållande för varje stipendium kortfattat sam-
mandrag angående för stipendiet gällande tillsättningsbestämmelser, tid

för innehav och hänvisning till sida i de utgivna stipendieförfattningarna.

2. Kortregister över stipendierna, innefattande tid för stipendiernas

innehav, innehavare vid olika tider, uppgift om termin från vilken ve-

derbörande erhållit stipendiet, fullgjorda anmälningar och utanordning.
3. Kortregister över stipendiater, innehållande uppgift om innehavande

stipendier och tillsättningsdag samt hänvisning till kortnummer i det un-
der 2 angivna registret.

För inhämtande av kännedom om villkoren för stipendiers erhållande
och innehavande böra följande arbeten alltid rådfrågas:

Samling af testamenten och författningar om stipendier för studerande
vid Kungl. Universitetet i Uppsala, 4:e uppl. 1866 jämte fortsättningar

(för närvarande tolv) tillgängliga hos nationernas förste kuratorer.

Besvär över större akademiska konsistoriets beslut i stipendieärenden
anföras hos kanslern för rikets universitet och ingivas, åtföljda av veder-
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börligt protokollsutdrag, å universitetskanslersämbetets kansli i Stock-

holm inom trettio dagar från den dag, då utnämnandet av stipendiat

eller förslaget därtill blivit genom anslag kungjort. Klagande åligger att

inom tio dagar efter nyssnämnda anslag å universitetets kansli anmäla, att

han ämnar anföra besvär.

Besvär över studentnations beslut i stipendieärenden anföres på sätt,

som föreskrives i varje nations stadgar.

Riksstatens stipendier.

1. Forskarstipendier 6 å 8,200 kronor jämte rörliga tillägg.

Angående forskarstipendierna hava genom Kungl. brev den 8 april

1927 med ändring 29 juni 1946 fastställts bl. a. följande.

Behörig att erhålla forskarstipendium är docent, som genom utgivna

skrifter ådagalagt utmärkt forskarbegåvning och intager en verkligt fram-

stående ställning inom sin vetenskap.

Vid tillsättande av forskarstipendium må ej andra grunder avses än

graden av vetenskaplig forskarbegåvning.

Forskarstipendium tillsättes av kanslern för rikets universitet efter för-

slag av det större akademiska konsistoriet, till vilket vederbörande fakul-

teter och sektioner skola avgiva förslag till stipendiat.

Forskarstipendium tillsättes för en tid av tre år med ev. förlängning för

ytterligare tre år.

2. Docentstipendier 80 å 7,200 kronor jämte rörliga tillägg, 7 inom teo-

logiska fakulteten, 5 inom juridiska fakulteten, 9 inom medicinska fakul-

teten, 35 inom humanistiska sektionen och 24 inom matematisk-natur-

vetenskapliga sektionen.

Beträffande docentstipendierna gälla bl. a. följande av Kungl. Maj:t den

29 november 1946, med ändring den 26 juli och 19 december 1947 samt

17 mars 1950, fastställda bestämmelser:

§ I-

Docentstipendierna hava till ändamål att vid vederbörande universi-

tet, respektive karolinska institutet fästa unga framstående docenter samt

sålunda tillgodose undervisningen och det vetenskapliga arbetet vid uni-

versitetet respektive institutet.

§ 2.

Beträffande de i avlöningsstaten för Uppsala Universitet uppförda do-

centstipendierna skall gälla:

A) Av teologiska fakultetens sju docentstipendier bör ett före-

trädesvis stå till förfogande för vart och ett av ämnena religionshistoria

med religionspsykologi, gamla testamentets exegetik, nya testamentets

exegetik, kyrkohistoria eller missionshistoria, dogmatik med symbolik,

teologisk etik med religionsfilosofi och praktisk teologi med kyrko-

rätt.
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B) Juridiska fakultetens fyra (numera fem) docentstipendier för-

delas icke på vissa ämnen eller ämnesgrupper.

C) Av medicinska fakultetens nio docentstipendier bör ett före-

trädesvis stå till förfogande för vart och ett av ämnena anatomi, histologi,

allmän patologi, patologisk anatomi, bakteriologi, fysiologi, medicinsk

kemi och farmakologi.

Det återstående stipendiet bör företrädesvis tilldelas docent i kliniskt

ämne.
D) De till filosofiska fakultetens humanistiska sektion hörande

trettiofem docentstipendierna fördelas på följande sätt:

1) fyra inom filosofiska ämnesgruppen (teoretisk filosofi, praktisk filo-

sofi, pedagogik, psykologi), av vilka stipendier ett bör företrädesvis stå

till förfogande för vart och ett av gruppens ämnen;
2) nio inom historiska ämnesgruppen (litteraturhistoria med poetik,

konsthistoria med konstteori, historia, klassisk fornkunskap och antikens

historia, nordisk och jämförande fornkunskap, musikforskning, idé- och

lärdomshistoria, religionshistoria, nordisk och jämförande folklivsforsk-

ning, särskilt folkloristisk) , av vilka stipendier två böra företrädesvis stå

till förfogande för vart och ett av ämnena litteraturhistoria med poetik

och historia samt ett för vart och ett av ämnena konsthistoria med konst-

teori, klassisk fornkunskap och antikens historia, nordisk och jämförande

fornkunskap samt idé- och lärdomshistoria;

3) fem inom samhällsvetenskapliga ämnesgruppen (statskunskap, sta-

tistik, nationalekonomi, sociologi, geografi, särskilt kulturgeografi med
ekonomisk geografi), av vilka stipendier ett bör företrädesvis stå till för-

fogande för vart och ett av gruppens ämnen;

4) fjorton inom språkliga ämnesgruppen (nordiska språk inklusive

svenska språket och nordisk ortnamnsforskning, latinska, grekiska, tyska,

engelska, romanska, slaviska och semitiska språken, sanskrit med jämfö-

rande indoeuropeisk språkforskning, finsk-ugrisk språkforskning), av

vilka stipendier två böra företrädesvis stå till förfogande för vart och ett

av ämnena nordiska språk inklusive svenska språket och nordisk ort-

namnsforskning, engelska språket och romanska språk samt ett för vart

och ett av ämnena latinska, grekiska, tyska, slaviska och semitiska språ-

ken, sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning samt finsk-

ugrisk språkforskning;

5) tre utan avseende å någon av angivna ämnesgrupper (rörliga do-

centstipendier).

Stipendium, till vilket intet ämne har företrädesrätt, bör företrädesvis

tilldelas docent i ämne, vari stipendierad docent ej finnes.

E) De till filosofiska fakultetens matematis k-n aturveten-
skapliga sektion hörande tjugufyra docentstipendierna fördelas på föl-

jande sätt:

1) fyra inom matematiska ämnesgruppen (matematik, astronomi samt

mekanik och matematisk fysik), av vilka stipendier två böra före-

trädesvis stå till förfogande för ämnet matematik samt ett för vartdera

av de två övriga ämnena;
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2) nio inom fysisk-kemiska ämnesgruppen (fysik, kemi, meteorologi,

elektricitetslära), av vilka stipendier fyra böra företrädesvis stå till

förfogande för ämnet kemi, två för vartdera av ämnena fysik och
meteorologi samt ett för ämnet elektricitetslära; av de fyra för ämnet
kemi avsedda stipendierna bör ett företrädesvis stå till förfogande för

oorganisk kemi, ett för organisk kemi, ett för fysikalisk kemi och ett

för biokemi;

3) nio för den biologisk-geografiska gruppen (geologi med mineralogi,
botanik, zoologi, geografi, växtbiologi, zoofysiologi), av vilka stipendier

två böra företrädesvis stå till förfogande för vart och ett av ämnena
geologi med mineralogi, botanik och zoologi samt ett för vartdera av
ämnena geografi och växtbiologi; av de två för ämnet geologi med
mineralogi avsedda stipendierna bör ett företrädesvis stå till för-

fogande för historisk geologi samt ett för petrografi och mineralogi,

av de två för ämnet botanik avsedda stipendierna bör ett företrädesvis

stå till förfogande för fysiologi och anatomi samt ett för systematik
och morfologi;

4) två utan avseende å någon av angivna ämnesgrupper (rörliga docent-
stipendier), vilka stipendier företrädesvis böra tilldelas docent i ämne,
vari stipendierad docent förut ej finnes.

§ 6.

Docentstipendium tillsättes av kanslern för rikets universitet efter an-

sökan hos vederbörande fakultet eller sektion. Vid ansökning
skola fogas meritförteckning, utgivna skrifter och övriga lärdomsbevis,
sökande önskar åberopa.

§ 8.

Docentstipendium tillsättes för en tid av tre år. På framställning av

fakultet eller sektion samt vid karolinska institutet av lärarkollegiet äger

kanslern att för stipendiat, som utmärkt sig genom vetenskapligt förfat-

tarskap eller det sätt, varpå han biträtt vid undervisningen, förlänga ti-

den för stipendiets åtnjutande med ett, två eller sammanlagt högst tre år.

Där i särskilda fall förhållandena sådant påkalla, må kanslern på förslag

av vederbörande fakultet eller sektion respektive lärarkollegiet, tilldela

samme innehavare stipendiet även under ett sjunde år.

Om docentstipendium, som företrädesvis står till förfogande för visst

eller vissa ämnen, tilldelas docent i icke företrädesberättigat ämne, skall

det tillsättas för en tid av endast ett år och sedan ånyo ledigförklaras.

Detsamma gäller, därest docentstipendium inom teologiska fakulteten,

som icke är bundet vid vissa ämnen, tilldelas docent i ämne, vari sti-

pendierad docent redan finnes.

Har ett till filosofiska fakulteten hörande rörligt docentstipendium till-

delats docent, som företräder ett ämne inom någon av de i §§ 2 och 3

nämnda ämnesgrupperna, och blir sedermera stipendium inom hans äm-
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nesgrupp ledigt, må detta kunna utan ansökan i stället tilldelas honom
för den tid, som återstår av hans stipendieperiod. Dylikt överflyttande
till annat stipendium må dock icke äga rum, om annat ämne inom grup-
pen åtnjuter företrädesrätt till stipendiet och till stipendiets erhållande
behörig docent finnes i detta ämne.

I fall, då jämlikt § 10 mom. 4, andra stycket kungörelsen den 6 juni
1925 (nr 211) angående villkor och bestämmelser beträffande avlönings-
förhållandena för professorer m. fl. vid universiteten i Uppsala och Lund
samt karolinska institutet erforderlig fyllnad i vikariatsarvodet för do-
centstipendiat, som uppehåller ordinarie akademisk lärarbefattning, icke
tages av docentstipendiet, må stipendiet på framställning av fakultet eller
sektion respektive lärarkollegiet, kunna enligt beslut av kanslern ledig-
förklaras eller ock utan ledigförklarande tilldelas annan docent för höest
ett år.

§9.

Docent må icke utan kanslerns medgivande med innehav av docent-
stipendium förena allmän eller enskild befattning eller uppdrag eller
annan verksamhet, som kan antagas komma att i nämnvärd grad för-
hindra honom att utöva sådan lärar- eller forskarverksamhet, vars stöd-
jande avses med docentstipendium; och må dylikt medgivande icke
lämnas annat än då särskilda förhållanden därtill föranleda. På sär-
skild prövning av kanslern skall jämväl bero, huruvida docent må äga
att jämte annat stipendium, som av honom innehaves, erhålla eller behålla
docentstipendium.

§10.

Efter förslag av fakultet eller sektion samt vid karolinska institutet av
lärarkollegiet må kanslern kunna för uppgivet vetenskapligt arbete be-
fria docentstipendiat från honom åliggande undervisning för en termin
eller, när särskilda skäl därtill föranleda och undervisningens intressen
det medgiva, för två terminer under varje period av tre år, varunder
han innehar stipendium, allt under förutsättning att särskilda kostnader
härigenom icke förorsakas statsverket eller de studerande.

§11.

Docentstipendium må kunna på förslag av vederbörande fakultet eller

sektion samt vid karolinska institutet lärarkollegiet med kanslerns med-
givande behållas av docent, som, efter vederbörlig tillåtelse, för veten-
skapligt ändamål uppehåller sig annorstädes än vid universitetet. Dock
vare i sådant fall stipendiaten skyldig att, därest annan person — efter
uppdrag av vederbörande fakultet eller sektion och sedan det mindre
konsistoriet över detta förslag avgivit yttrande samt vid karolinska insti-

tutet efter lärarkollegiets förslag — av kanslern förordnats att under sti-

pendiatens frånvaro uppehålla större eller mindre del av den med
åtnjutande av docentstipendiet förenade undervisningsskyldighet, till be-
stridande av de härmed förenade kostnaderna utav stipendiet avstå så
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stor del, som motsvarar den tid, under vilken förordnandet varar. Tages
härvid det sålunda tillgängliga beloppet icke till fullo i anspråk, skall

överskottet tillfalla den i § 13 nämnda fond.

Efter återkomsten till universitetet respektive institutet äger docent-

stipendiets innehavare, såvida han i övrigt uppfyller föreskrivna villkor,

rätt att jämväl efter den för docentstipendiets åtnjutande bestämda tids

utgång uppbära detsamma under lika lång tid, som han på grund av

nyssnämnda föreskrift måst avstå stipendiet åt annan, med skyldighet

för stipendiaten att även under denna överskjutande tid fullgöra alla

åligganden, vilka äro förenade med åtnjutandet av detta docentstipen-

dium.

§12.

Docent, som efter vederbörlig tillåtelse för uppgivet vetenskapligt

ändamål uppehåller sig annorstädes än vid universitetet respektive karo-

linska institutet vare sig inom eller utom riket, må anses behörig att,

såvida han i övrigt uppfyller erforderliga villkor, erhålla docentstipen-

dium, men vare, vid äventyr att förlora detta stipendium, skyldig att, så

snart den tid gått till ända, för vilken han fått sig rätt till frånvaro från

universitetet respektive institutet medgiven ofördröjligen sig därstädes

infinna.

Under frånvaro från universitetet respektive institutet efter den tid, vid

vilken han ägt tillträda stipendiet, vare han underkastad samma skyldig-

het och åtnjute samma förmån, som enligt § 11 tillkommer den, vilken

före sin avresa från universitetet respektive institutet innehar docent-

stipendium.

3. Resestipendier, a. Stipendier för ordinarie lärare m. fl. Genom Kungl.

brev den 13 maj 1949 har angående dessa resestipendier fastställts bland
annat följande bestämmelser:

Stipendierna skola avse utländska studieresor.

Behörighet att söka stipendium tillkommer professor, preceptor, pro-

sektor, laborator, observatör, lärare i fysikalisk diagnostik, i radioterapi

och i reumatologi samt föreståndaren för medicinska nobelinstitutets

biokemiska avdelning ävensom överbibliotekarie och förste bibliotekarie

vid universiteten, karolinska institutet och medicinska högskolan i Göte-

borg.

Där ej i särskilda fall, såsom då fråga är om bevistande av kortare

vetenskaplig kongress, studiebesök vid vetenskaplig institution eller dy-

likt, annorlunda bestämmes, utgör stipendiet 1,600 kronor för stipendiat

från universitetet i Uppsala eller karolinska institutet eller Stockholms
högskola samt 1,500 kronor för stipendiat från universitetet i Lund, medi-
cinska högskolan i Göteborg eller Göteborgs högskola, med skyldighet

för stipendiat att vistas utrikes minst 25 dagar.

Stipendierna utdelas av kanslern för rikets universitet.

Till kanslern ställd ansökning om stipendium, åtföljd av resplan, skall

före den 1 april ingivas till rektor, vilken därefter skyndsamt jämte eget
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utlåtande i ärendet till kanslern översänder inkomna ansökningshand-
lingar.

Vid utseende av stipendiater bör hänsyn i regel tagas till sökandens
ålder i tjänsten, dock att sökande, som ej förut åtnjutit stipendium, har
företräde framför den, som redan innehaft sådant.

Statskontoret har att till stipendiaten utbetala stipendiebeloppet, då

denne anmäler sig stå i begrepp att företaga sin resa.

Stipendiat skall, där ej kanslern för särskilt fall annorlunda bestämmer,

anträda resan inom ett år från den tidpunkt, då stipendiet utdelats.

Resan bör förläggas till sådan tid av året, då någon undervisningsskyldig-

het icke åligger stipendiaten. Fråga om ändring i fastställd resplan skall

underställas kanslerns prövning.

Över kanslerns beslut må klagan icke föras.

Stipendiat åligger att inom en månad efter hemkomsten till veder-

börande rektor inlämna en kortfattad uppgift om resan och den tid som
därtill använts. Berörda uppgift skall av rektor insändas till kanslern.

b. Stipendier åt obefordrade vetenskapsidkare å 3,250 kronor och å

2,050 kronor utdelas vid universiteten i Uppsala och Lund, karolinska

institutet, Stockholms och Göteborgs högskolor samt medicinska högsko-

lan i Göteborg.

Genom Kungl. brev den 13 maj 1949 har angående dessa resestipendier

fastställts bland annat följande bestämmelser:

Stipendierna skola avse utländska studieresor.

Stipendierna skola kungöras lediga senast den 1 mars varje år. Senast

å trettionde dagen efter anslagsdagen skall sökande till större akade-

miska konsistoriet ingiva till kanslern för rikets universitet ställd an-

sökan.

Ansökningen skall innehålla uppgift om ändamålet med resan samt

plan för densamma såväl i vad angår valet av de orter, som avses skola

besökas, som ock den ungefärliga tid, besöken avses skola räcka samt

beräknade resekostnader.

Stipendiater utses av kanslern för rikets universitet efter förslag av det

större akademiska konsistoriet.

Sedan kanslern utsett stipendiater, utbetalar statskontoret stipendiets

halva belopp, då stipendiaten anmäler sig stå i begrepp att företaga re-

san. Andra hälften av stipendiet utbetalas, då stipendiaten uppehållit sig

å utrikes ort halva den tid, som för resan är avsedd.

Den som en gång innehaft stipendium må icke vidare ifrågakomma till

åtnjutande av sådant, där ej så är, att stipendium, i saknad av förtjänta

sökande, för något år annars ej komme att bliva utdelat eller alldeles sär-

skilda skäl anses föranleda, att en förutvarande stipendiat ånyo bör er-

hålla stipendium.

Stipendiat skall, där ej kanslern för särskilt fall annorlunda bestäm-
mer, anträda resan inom ett år från den tidpunkt, då stipendiet utdelats.

Fråga om ändring i fastställd resplan skall underställas kanslerns pröv-

ning.



Över kanslerns beslut må klagan icke föras.

Stipendiat åligger att uppehålla sig å utrikes ort minst 75 dagar, om
han erhållit det större stipendiet, och minst 45 dagar, om han erhållit det

mindre.

Stipendiat åligger att inom en månad efter hemkomsten till konsistoriet

inlämna redogörelse för den tid, som använts till resan, och de studier,

han därunder idkat.

4. Statsstipendier i form av fri bostad och fri kost. Till underlättande

av studiemöjligheterna för utmärkt begåvade, obemedlade studerande

utgå vid universiteten i Uppsala och Lund, karolinska institutet, medi-

cinska högskolan i Göteborg samt Stockholms högskola och Göteborgs

högskola statsstipendier i form av fria bostäder och fri kost. Behörig

att söka statsstipendium är den, som är inskriven eller ämnar näst-

följande läsår inskriva sig vid någon av de nämnda läroanstalterna.

Sökande, som åtnjuter undervisning vid läroverk, skall före januari

månads utgång närmast före det läsår ansökan avser till läroverkets

rektor ingiva sin ansökan. Övriga sökande skola före februari månads
utgång direkt till vederbörande statsstipendienämnd ingiva sina an-

sökningar. Ansökan skall vara avfattad enligt fastställt formulär, som
tillhandahålles sökande kostnadsfritt av statsstipendienämnd eller av

rektorsämbetet vid läroverk. Vid ansökningen skola fogas: a) ålders-

bevis; b) bestyrkt avskrift av examens- och tentamensbetyg eller —
för sökande, som ännu ej avlagt studentexamen — senaste termins-

betyg; c) övriga handlingar, som sökanden önskar åberopa. Ansökan
skall vara av sökanden egenhändigt underskriven. Ansökan om stats-

stipendium må icke under en och samma ansökningsperiod ingivas

till mer än en av statsstipendienämnderna. Statsstipendienämnderna

fördela före april månads utgång de för närmast följande läsår till-

gängliga stipendiemedlen. Stipendium utdelas för ett läsår i sänder.

På därom för varje läsår gjord ansökning må stipendiat, som med
omsorg och framgång bedriver sina studier, kunna som regel medgivas

rätt till förlängt innehav av stipendium. Stipendium må dock innehavas

under sammanlagt högst tre läsår. Ansökan om förlängt innehav skall

vara avfattad enligt fastställt formulär, som tillhandahålles sökande kost-

nadsfritt av statsstipendienämnden, och skall ingivas till nämnden före

februari månads utgång. Stipendieförmånerna utgå i allmänhet endast

under tiden 1 sept.—15 dec. och 15 jan.—31 maj och må i intet fall till-

godonjutas under längre tid än sammanlagt åtta månader per år, räknat

fr. o. m. 1 sept. t. o. m. 31 aug. nästföljande år. Stipendiat, som varit från-

varande på grund av militärtjänstgöring, kan av nämnden medgivas rätt

att under ett kommande läsår, därest han då icke innehar statsstipen-

dium, åtnjuta inbesparad del av stipendieförmånerna. Det åligger stats-

stipendiat vid Uppsala universitet att före den 15 okt. under höstterminen

och före den 1 mars under vårterminen genom intyg av nationens kura-

tor styrka sig hava fullgjort sina förpliktelser mot nationen under ifråga-

varande termin. Reglemente för utdelning av statsstipendier återfinnes

i Svensk författningssamling 1944, nr 306.
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5. Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier. I fråga

om dessa stipendier har Kungl. Maj:t den 14 november 1947 utfärdat

följande bestämmelser:

1. Stipendierna, vilka hava till ändamål att främja högre vetenskapliga

studier, äro av två slag, dels lägre å 2,500 kronor för år (licentiandsti-

pendier), dels ock högre å 5,000 kronor för år (doktorandstipendier) .

2. Licentiandstipendierna äro avsedda för studerande som avlagt teo-

logie kandidatexamen, filosofisk ämbetsexamen, filosofie kandidatexamen

eller statsvetenskaplig examen, ådagalagt håg och fallenhet för vetenskap-

ligt arbete samt bedriva studier för att avlägga licentiatexamen.

Antalet licentiandstipendier utgör

vid universitetet i Uppsala:

för teologiska studier 6

för humanistiska studier 29

därav 9 för samhällsvetenskapliga studier,

för matematisk-naturvetenskapliga studier 10

3. Doktorandstipendierna äro avsedda för teologie, medicine eller filo-

sofie licentiater eller juris kandidater, som ådagalagt utpräglad håg och

fallenhet för vetenskapligt arbete och äro sysselsatta med att utarbeta

doktorsavhandling eller bedriva studier för att avlägga juris licentiatexa-

men eller fullgöra disputationsprov inom juridisk fakultet (avdelning).

Då synnerliga skäl föreligga må doktorandstipendium även kunna till-

delas medicine kandidat, som är sysselsatt med att utarbeta doktorsav-

handling.

Antalet doktorandstipendier utgör

vid universitetet i Uppsala:

för teologiska studier 6

för juridiska studier 5

för medicinska studier 9

för humanistiska studier 29

därav 9 för samhällsvetenskapliga studier,

för matematisk-naturvetenskapliga studier 10

4. Licentiand- och doktorandstipendierna utdelas vid universiteten i

Uppsala och Lund samt vid Stockholms högskola av vederbörande fakul-

tet, sektion eller avdelning, vid karolinska institutet av dess lärarkolle-

gium samt vid Göteborgs högskola av dess lärarråd.

5. Ansökning till stipendium, åtföljd av betygsavskrifter och övriga

handlingar, som sökanden önskar åberopa, skall senast den 15 april in-

givas till den utdelande myndigheten, som därefter senast den 31 maj

fördelar de stipendier, som finnas tillgängliga för närmast följande läsår.

6. Vid utseende av stipendiat skall främst tagas hänsyn till sökandens

vetenskapliga begåvning och forskningsmeriter. Vid i övrigt lika meriter
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skall mindre bemedlad äga företräde framför en ekonomiskt bättre si-

tuerad, men må eljest icke förekomma någon ekonomisk behovsprövning.
Tidigare fullgjord, väl vitsordad amanuens- (underkäkar-) eller assistent-

tjänstgöring må tillmätas särskilt meritvärde endast vid i övrigt lika

meriter.

7. Stipendium utdelas för ett år i sänder.

Därest den utdelande myndigheten anser stipendiat vara förtjänt av

förlängt stipendieinnehav, må på därom av honom gjord ansökning, som
skall ingivas inom i mom. 5 föreskriven tid, dylik förlängning beviljas

för ett år i sänder. Licentiandstipendium må dock innehavas samman-
lagt högst två år och doktorandstipendium sammanlagt högst tre år.

Samma studerande må icke innehava licentiand- och doktorandstipendier
under sammanlagt mera än fyra år.

8. Studerande, som innehar stipendium, må därmed icke förena av-

lönad befattning som underläkare (klinikamanuens), förste assistent,

andre assistent, förste amanuens eller andre amanuens, ej heller ägna sig

åt annan verksamhet än sådan av uppenbar bisysslekaraktär, som enligt

den stipendieutdelande myndighetens beprövande icke kan i nämnvärd
grad hindra hans vetenskapliga arbete.

Iakttar stipendiat ej vad sålunda föreskrivits, må förlängt stipendie-

innehav icke beviljas. För kvartal, varunder verksamhet utövats som en-

ligt vad ovan sägs är otillåten, må utdelat stipendium ej utbetalas.

I stipendieansökningen samt i den i mom. 11 omnämnda redogörelsen

skall uppgift lämnas beträffande verksamhet av ovan angivet slag, som
avses skola utövas eller utövats under stipendietiden.

9. Stipendieåret räknas från den 1 juli. Det ankommer på den stipen-

dieutdelande myndigheten att avgöra huruvida stipendiat, som av mili-

tärtjänstgöring eller annan giltig anledning hindrats att under löpande
stipendieår tillgodogöra sig stipendiet, likväl må för någon del av året

bibehållas vid stipendiet. Befinnes så icke böra ske eller blir stipendium
av annan anledning ledigt under löpande stipendieår, utses snarast möj-
ligt stipendiat för återstoden av året. Tiden för dylikt stipendieinnehav
inräknas icke i den i mom. 7 stadgade maximitiden för innehav av sti-

pendium.
10. Till stipendieinspektor utser den utdelande myndigheten vederbö-

rande ämnesrepresentant, eller, om flera sådana finnas, en av dem.
11. Stipendiat skall före utgången av varje termin till stipendiets in-

spektor inkomma med kortfattad skriftlig redogörelse för under terminen
bedrivna studier och vunna resultat.

12. Stipendiat må med den utdelande myndighetens medgivande un-

der viss del av stipendieåret förlägga sina studier till annan vetenskap-
lig läroanstalt eller institution inom eller utom landet eller bedriva fält-

forskning. Den utdelande myndigheten äger härvid meddela de särskilda

föreskrifter, som i kontrollsyfte eller eljest finnas nödiga.

13. Stipendium utbetalas kvartalsvis i efterskott mot intyg, att stipen-

diaten är berättigad att uppbära beloppet. Intyget skall utfärdas av sti-

pendiets inspektor.
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14. Beslut rörande utdelande av stipendier må icke överklagas.

15. Den utdelande myndigheten äger utfärda de ytterligare föreskrif-

ter, som kunna befinnas erforderliga för tillämpningen av de här med-

delade bestämmelserna.

16. Efter till kanslern för rikets universitet gjord framställning av sti-

pendieutdelande myndighet må kanslern, då synnerliga skäl härför före-

ligga, medgiva, att två licentiandstipendier må sammanslås till ett dok-

torandstipendium eller ett doktorandstipendium uppdelas i två licen-

tiandstipendier. Dylikt medgivande må icke avse längre tid än i varje

särskilt fall högst ett år.

6. Bokstipendier. För utdelande av bokstipendier vid Uppsala universitet

står för närvarande till förfogande ett statsanslag å 5,400 kronor. Stipen-

dierna äro avsedda för underlättande av studiemöjligheterna för obe-

medlade eller mindre bemedlade studerande med utpräglad studiebegåv-

ning. Bokstipendierna utgår i form av en kurslitteratur till ett värde av

100 kronor. Stipendium utdelas för ett läsår men om särskilda omstän-

digheter därtill föranleda kan sådant tilldelas samma studerande för yt-

terligare två läsår. Bokstipendierna sökas hos statsstipendienämnden före

september månads utgång. Statsstipendienämnden, som tillsätter stipen-

dierna, anvisar efter förslag av stipendiaten den bokhandel, där stipen-

dieförmånen får tillgodonjutas. Bokstipendium får endast användas till

förvärvande av kurslitteratur, däri inbegripet jämväl litteratur för mera

framskridna studier, tillhörande den avsedda examen.

7. Stipendier för utbildande av präster, förtrogna med finska och

lapska språken, 4 å 1,200 kronor, därav tre för finska språket och ett

för lapska språket. Utdelas för högst tre år till teologie studerande vid

rikets universitet, som förbinda sig att efter inhämtad kännedom om
finska, resp. lapska språket och skedd ordination tjänstgöra som präster

inom Luleå stifts finsktalande församlingar resp. i lappmarken. Om
teologie studerande icke anmält sig som sökande kan stipendierna för

ett år i sänder tilldelas studerande, som genom studier i den filosofiska

fakulteten bereder sig för inträde i den teologiska.

Ansökan, åtföljd av betyg över kunskaper, flit och uppförande samt

förbindelse att under studietiden inhämta kännedom om finska resp.

lapska språket och att efter prästvigning anta kallelse till tjänstgöring i

minst tre år i Luleå stifts finsktalande församlingar resp. i lappmarken

ingivas till teologiska fakulteten. Stipendiater tillsättas av domkapitlet i

Luleå.

Shidentutbytesstipendier.

Från och med läsåret 1938—1939 har i riksstaten uppförts ett särskilt

anslag avsett till stipendier åt utländska studenter, som önska bedriva

studier i Sverige för att lära känna språk, kultur och övriga förhållanden

i landet. Dessa stipendier utgå från och med läsåret 1939—40 på grund-
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val av reciprocitet. Stipendiaterna från Danmark, Finland, Island eller

Norge utses av myndighet i stipendiatens hemland efter hänvändelse från

svenska institutet till vederbörande myndighet, övriga stipendiater utses

av svenska institutet efter förslag av en i stipendiatens hemland på visst

sätt sammansatt kommitté.

Utsedd stipendiat har att uppehålla sig i Sverige minst åtta månader
under tiden 1 september—31 maj.

Beträffande utländska stipendier för svenska studenter gäller, att sedan

vederbörande svenska myndigheter under vårterminens lopp erhållit

meddelanden angående de utländska stipendier, som för nästa läsår

kunna sökas av svenska studenter, de ledigförklaras, i regel genom rek-

torsämbetets försorg. I de flesta fall brukar ledigförklarandet ske under
senare delen av vårterminen eller början av höstterminen. Därest intet

annat angives i anslaget om ledigförklarandet, ställes stipendieansökan
till kanslern för rikets universitet och ingives till rektorsämbetet.

Upplysning angående vilka länder, som ställt medel till förfogande för

resestipendier åt svenska studerande, erhålles å akademiska kansliet.

Magnatstipendier och premier.

(De med * betecknade stipendiernas fonder förvaltas icke av

universitetet.)

För studerande i allmänhet.

J. AHLBERGS, 2 å 340 kronor, uppbäras i 2 år med högst 2 års pro-

longation, ett inom var sektion inom filosofiska fakulteten. Utdelas till

manliga studerande, vilka äro framstående genom begåvning och flit och
äro i behov av understöd. (1913.)

*AHLSTRANDS, ett eller flera understöd å sammanlagt omkring 1,400

kronor, för zoologiska studier; utdelas till infödda svenska män, före-

trädesvis från Kronobergs län, sökes hos vetenskapsakademien före

augusti månads utgång.

*ALLMÄNNA SÅNGENS SÅNGSTIPENDIER, 12 å 75 kronor, förvaltas

av sångföreningens skattmästare. Utdelas vid varje hösttermins slut till

medlemmar av sångföreningens första tenorstämma, som förena god röst-

begåvning med aktivt intresse för föreningens arbete. Stipendiater utses

av sångföreningens stipendienämnd utan föregående ansökan eller prov.

Vart femte år lägges stipendiebeloppet till kapitalet. (1905.)

ALREIKS, 2 å 40 t: nr spannmål (f. n. omkring 1,240 kronor). Uppbäras
i 3 år med 1 års prolongation med företräde för »son af någon till Länt-
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mäteristaten hörande utan afseende på hvarest han är född eller hvilken

nation han tillhör» eljest för ofrälse civiltjänstemans son, född i Öster-

götland och medlem av Östgöta nation. »För att vara kompetent sökande

måste man, utom ett noggrant iakttagande af hvad rörande Stipendiatens

börd m. m. finnes stadgadt, vara så pass gammal civis academicus att

man haft tillfälle genom ådagalagda säkra prof göra sig känd för goda

grundstudier, i förening med flit och ett hedrande uppförande.» (1863.)

ALTINS, 1 å 148 kronor. Utgår till en medicine kandidat, som av me-

dicinska fakulteten för varje år utses. (1877.)

*AMUNDSONS, 1 eller 2 å sammanlagt omkring 3,700 kronor. Utdelas

för vetenskaplig forskning rörande hormoner eller hormonala rubb-

ningar, företrädesvis hos människor eller varmblodiga djur, ävensom rö-

rande svårare mänskliga sjukdomar, sökes hos vetenskapsakademien före

december månads utgång.

SELMA ANDERSSONS, 2 å 1,340 kronor, innehavas i högst 2 år, dock

under omständigheter, som göra stipendiaten särskilt förtjänt därav, med
ett års prolongation. Stipendiet utdelas till kvinna, vilken vid något av

rikets universitet eller högskolor disputerat för docentur eller doktors-

grad och därvid ådagalagt verklig vetenskaplig begåvning, såsom under-

stöd för utgivande av vetenskapligt arbete, anställande av vetenskaplig

undersökning med uppgivet ändamål eller företagande av vetenskaplig

studieresa enligt uppgiven plan, vidare till kvinna, vilken vid någon av

ovannämnda läroanstalter avlagt licentiatexamen och därvid ådagalagt

verklig vetenskaplig begåvning, såsom understöd för arbete på docent-

eller doktorsavhandling. Finnes ej sökande, som enligt vad ovan sagts är

tillräckligt förtjänt att tilldelas stipendiet, kan detta tilldelas kvinna, som
med synnerligen goda vitsord avlagt kandidatexamen vid Uppsala univer-

sitet och där arbetar på avläggande av licentiatexamen. (1908.)

SOPHIA VON ANDERSSONS, 1 å 388 kronor. Utdelas till manlig av-

komling efter krigsrådet I. D. Thim eller hovsekreteraren J. F. Gederblad.

Om sådan ej anmäler sig som sökande må stipendiet för ett års tid till-

delas studerande vid Uppsala universitet, som efter avlagd kandidatexa-

men inom någon av fakulteterna eller filosofisk ämbetsexamen, är syssel-

satt med självständigt vetenskapligt författarearbete. (1834.)

*ANTIGONESTIPENDIER förvaltas av studentkåren. Utdelas varje vår-

termin till för musikalisk och vetenskaplig bildning kända studerande vid

Uppsala universitet. Stipendiater utses av en kommitté bestående av åtta

personer, nämligen universitetets director musices, allmänna sångför-

eningens anförare samt tre medlemmar, valda av akademiska kapellet och

tre valda av allmänna sångföreningens stipendienämnd. Kommittén sam-

manträder under ledning av studentkårens ordförande. För närvarande

tre stipendier å 100 kronor ev. vart femte år ett resestipendium. Stipen-



24

dierna innehas ett år men samma person kan utses till stipendiat sam-

manlagt i högst tre år. (1860.)

*ARPIS PREMIUM, å 190 kronor, förvaltas av studentkåren. Utdelas

varje vårtermin utan ansökan av allmänna sångföreningens stipendie-

nämnd till en förtjänt medlem av sångföreningen. (1895.)

VON BAHRS PREMIUM, 1 å 500 kronor. Utdelas årligen den 21 sep-

tember av juridiska fakulteten utan ansökan till någon av dem, som under
nästförflutna akademiska läsår vid fakulteten avlagt förtjänstfull juris

doktorsgrad med företräde för studerande av Smålands nation. Har något

år någon sådan förtjänstfull doktorsgrad icke blivit avlagd, må fakulteten

ulan ansökan tilldela premiebeloppet till en framstående och behövande
juris studerande tillhörande Smålands nation. (1901.)

BANERS, 1 till belopp som varje år fastställes av det större akademiska
konsistoriet (senast 850 kronor) med hänsyn till avkastningen å de jord-

bruks- och skogsfastigheter, som utgöra donationsfondens kapitaltillgång.

Utdelas till en teologie studerande och uppbäres i tre år men kan pro-

longeras på obestämd tid så länge stipendiaten vistas vid universitetet

och är i behov av stipendiet. Stipendiat utses efter förslag av större aka-

demiska konsistoriet av huvudmannen för släkten Baner. (1652.)

*IVAR BERGS. Årliga avkastningen skall utdelas till någon eller några
svenska personer för fullföljande av sådan medicinsk undersökning som
kan bliva till verklig nytta eller hjälp för människor. Ansökan om under-
stöd ingives enligt i februari i allmänna tidningarna och medicinska tid-

skrifter infört tillkännagivande till karolinska mediko-kirurgiska insti-

tutet, vars lärarkollegium efter förslag av kollegienämnden utdelar anslag

ur fonden. (1916.)

*JOHN BERGS TILL FRÄMJANDE AV SVENSK KIRURGI. Förvaltas
av karolinska mediko-kirurgiska institutet. Årliga avkastningen skall den
2 mars utdelas som understöd åt arbeten, vilka falla inom allmän eller

speciell kirurgisk patologi eller terapi, inberäknat ortopedi exempelvis för

tryckning av gradualavhandling eller annat vidlyftigare vetenskapligt ar-

bete, för anställande av experimentellt arbete eller inköp av apparater, för
utrikes resa. Berättigad söka understöd är svensk läkare, som ägnat sig åt

kirurgiens specialstudium eller utövning ävensom medicine kandidat,
vars förmåga att fullgöra sin angivna uppgift intygas av vederbörande
lärare i kirurgi. Ansökningar ingivas före 1 december till karolinska in-

stitutets lärarkollegium. Understöd utdelas av en prövningsnämnd som
är sammansatt av fyra kirurger utsedda för tre års tid en av institutets

lärarkollegium, en av Uppsala och en av Lunds medicinska fakultet och
en av svenska lasarettsläkareföreningens styrelse. (1916.)

BERGSTEDTSKA PRISET, 1 å 360 kronor. Utdelas vid slutet av varje
år, vart annat år av filosofiska fakulteten till en yngling, som utmärker
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sig genom snille och särdeles framsteg i grekiska profanlitteraturen och

vart annat år av vetenskapssocieteten i Uppsala till en yngling som ut-

märker sig i kemi, experimentalfysik och geologi. Kan priset något år

ej utdelas, besparas detta för det året till dess någon »särdeles ovanligt

utmärkt yngling gjort sig förtjänt att undfå detsamma fördubblat». Do-

center utan lön kunna erhålla detta pris. Vid utdelandet av priset får

intet avseende fästas vid förmögenhetsförhållanden. (1827.)

EJNAR OCH CAROLINA BERGSTRÖMS, 2 å 500 kronor. Utdelas till fat-

tiga, manliga studerande med företräde för studerande med namnet Berg-

ström av den släkt med samma namn, som brukspatronen Ejnar Oliver

Bergström tillhörde, samt för studerande med namnet Kraft av den släkt

med samma namn, som donator, brukspatronen Bergströms änka Caro-

lina Bergström, född Kraft, tillhörde. Stipendierna utdelas för tre år

men ledigt stipendium kan tilldelas studerande, som förut åtnjutit stipen-

dium från fonden dock att ingen får åtnjuta stipendiet för längre tid än

sex år. (1907.)

*BERZELIANSKA, 1 å omkring 1,200 kronor. Utdelas, efter förslag av

filosofiska fakulteten, av vetenskapsakademien. Stipendiet tilldelas stu-

derande vid Uppsala universitet, som visat håg och fallenhet för studium

av kemi. Under i övrigt lika omständigheter skola testator bergsrådet

J. L. Aschans efterkommande äga företrädesrätt till stipendiet. Stipendiet

får uppbäras i tre år med två års prolongation. För åtnjutande av prolonga-

tion skall stipendiaten före tredje årets utgång till vetenskapsakademien

genom stipendiets inspektor inlämna en av stipendiaten författad avhand-

ling av kemiskt innehåll. De två sista årens stipendiebelopp kunna efter

medgivande av vetenskapsakademien få användas som understöd för ett

års vistelse vid utländsk läroanstalt. Besparingar av stipendiemedel kunna

av vetenskapsakademien efter förslag av inspektor disponeras »till för-

mån för blivande stipendiater vare sig till inköp av böcker och instru-

menter eller till förstärkande av understödet för utrikes resa». (1850.)

*VON BESKOWS, 1 å omkring 1,100 kronor. Utdelas av vetenskapsaka-

demien till ung, förtjänt och obemedlad vetenskapsidkare, som ägnar sig

åt någon av de fysiko-matematiska eller åt någon av de biologiska veten-

skaperna och som avser att tillbringa någon av akademien bestämd del

av stipendieåret vid någon av huvudstadens vetenskapliga institutioner.

Stipendierna utdelas växelvis mellan de båda nämnda ämnesgrupperna

så att vardera gruppen får stipendiet två på varandra följande år (fysiko-

matematiska gruppen 1949, 1950). Sökes hos vetenskapsakademien före

september månads utgång.

BJELKES, 1 till belopp, som varje år fastställes av det större akade-

miska konsistoriet (senast 850 kronor) med hänsyn bland annat till av-

kastningen å de jordbruks- och skogsfastigheter, som utgöra donations-

fondens huvudsakliga kapitaltillgång. Utdelas till »en students uppehälle»
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alternerande till en som studerar teologi och en som studerar politik.

Stipendiet får innehavas i sex år. (1629.)

BJURZONS PREMIER. Den årliga räntan å fonden utdelas i slutet av
varje vårtermin (vart femte år innestår beloppet) av det större akade-
miska konsistoriet efter förslag av matematisk-naturvetenskapliga sektio-

nen dels med hälften som premier för utmärkta avhandlingar av natur-
vetenskapligt innehåll, författade av studerande vid universitetet eller av
yngre akademiska lärare, anställda vid universitetet, dels med hälften
som resestipendier för studerande, som vilja företaga resor inom Sverige
för idkande av naturhistoriska studier. Disponibelt belopp kan fördelas

på flera personer. Premierna sökas icke men resestipendierna kungöras
lediga till ansökan i samband med övriga stipendier. (1880.)

*BJURZONS RÄNTEMEDEL, 1 å 30 kronor. Utdelas av Naturvetenskap-
liga Studentsällskapet.

BJÄRKA-SÄBY FONDEN. Vart tionde år med början år 1945 utdelas
minst 600 kronor till lämplig forskare helst studerande eller anställd
vid Uppsala universitet för periodiska undersökningar över Bjärka-Säbys
i Östergötland växtvärld och dess utveckling genom tiderna och lika-

ledes vart tionde år med början 1946 samma belopp till lämplig forskare,
helst studerande eller anställd vid Uppsala universitet, som dokumenterar
sin skicklighet på det skogsvetenskapliga området för undersökningar
av Bjärka-Säby-skogarna. Anslagen utdelas av professorn i växtbiologi.

(1936.)

BJÖRNSTJERNAS, 2 å 210 kronor. Utdelas utan ansökan av teologiska
fakulteten till behövande teologie studerande, vilka utmärkt sig genom
goda kunskaper, flit och en i allo hedrande vandel. Stipendierna få inne-
havas ett eller flera år allt efter fakultetens beslut. (1900.)

*GREVINNAN BOGEMAN-STAGKELBERGS, växlande antal och belopp.
Avsikten med stipendierna är att »möjliggöra, att personer, som eljest

på grund av sina personliga förutsättningar skulle vara väl ägnade för

utbildning och befordran inom den svenska diplomatien, icke skola vara
nödsakade att på grund av ekonomiska förhållanden avstå från denna
bana». Stipendium ur fonden kan tilldelas den, som gjort i Kungl. kun-
görelsen den 12 september 1919 (nr 644) angående antagande och ut-

bildning av attachéer i utrikesdepartementets tjänst omförmäld s. k. för-

anmälan om avsikt att söka inträde i departementet. Ansökan skall ställas

till Ministern för utrikes ärendena och insändas till utrikesdepartementets
personalavdelning, som ledigförklarar stipendierna.

BOMAN-BLIXÉNS, 2 å 296 kronor. Utdelas i första rummet till avkom-
lingar i rätt nedstigande led av prosten i Kjula pastorat Anders Blixén
och i andra rummet till studerande inskrivna i medicinska fakulteten.
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Det ena stipendiet är företrädesvis avsett för studerande som med fram-

gång vinnlägger sig om ögonsjukdomarnas studium. Avkomling till pros-

ten Blixén äger behålla stipendiet i sex år och kan samtidigt tilldelas

båda stipendierna. Annan stipendiat får innehava stipendiet i ett år.

Medicinska fakulteten utser stipendiater. (1863.)

MARCUS BORGSTRÖMS FOND för ärftlighetsforskning. Sedan avkast-

ningen å fonden blivit disponibel skall därav utgå understöd till främjande

av arvsbiologisk eller arvshygienisk forskning, företrädesvis med avseende

å människan. Understöd tilldelas i första hand svensk man eller kvinna

för forskning i eller utom Sverige, i andra hand, därest så befinnes önsk-

värt, utländsk man eller kvinna för forskning i Sverige. Anställning med
lön utgör ej hinder för erhållande av anslag ur fonden. Forskningen må
äga rum vid universitet, högskola eller annorstädes. Understöd kan, om
skäl föreligga, flera gånger tilldelas samma person, över inkomna an-

sökningar skall alltefter ansökningarnas beskaffenhet yttrande avgivas

av medicinska fakulteten eller matematisk-naturvetenskapliga sektionen.

Efter framställning av nämnda fakultet eller sektion må understöd jämväl

utdelas till annan än sökande. Större akademiska konsistoriet utdelar

understöden. (1947.)

ADÉLAIDE BURENS. Då avkastningen blivit härför disponibel skall

därav utgå ett stipendium till för sann gudsfruktan, gott uppförande,

god flit, goda kunskaper och fallenhet för studier känd studerande med
företrädesrätt för vissa släktingar. (1914.)

E. O. BURMANS DOGENTSTIPENDIUM, 1 å 3,300 kronor, uppbäres i

tre år. Utdelas i första hand till docent i filosofi men om kompetent så-

dan ej finnes till docent inom humanistiska sektionen, i senare fallet åt-

njutes stipendiet endast i ett år. Stipendiat utses efter förslag av huma-
nistiska sektionen av det större akademiska konsistoriet. (1928.)

BOTTIGERS, 4 å 244 kronor. Utdelas med företräde för släktingar i

rätt nedstigande led till biskop E. Tegnér och apotekaren C. F. Bottiger.

Om sådana släktingar ej finnas skola stipendierna utdelas till flitiga, or-

dentliga och till sina anlag och studier utmärkt lovande studerande av

vilken nation som helst dock att jämväl avseende skall göras på medel-

löshet och verkligt behov av understöd. Icke släktingar skola studera till

den filosofiska graden och hava erhållit vackra vitsord i sin studentexa-

men. Vidare får stipendiet icke tilldelas studerande, som i mer än tre år

tillhört universitetet. Släkting får uppbära stipendiet i fem år, icke släk-

ting i tre år. (1879.)

*CARL XIV JOHANS, 2 å 300 kronor. Utdelas till filosofie licentiater,

som inom de sex senast förflutna åren avlagt proven för vinnande av

filosofie doktorsgrad och i sin licentiatexamen hava erhållit betyget be-

römlig i något ämne samt för doktorsgraden utgivit och försvarat en

disputation, som för författandet blivit bedömd med minst betyget med
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beröm godkänd. Stipendierna få uppbäras i två år men prolongation på
ett år kan beviljas om stipendiaten inom utgången av de två åren avlagt
lärdomsprov, bestående antingen i en avhandling i vetenskapligt ämne,
som filosofiska fakulteten godkänt, eller i disputation eller examen inom
annan fakultet. Stipendierna utdelas av filosofiska fakulteten. (1835.)

INGEMAR CARLSSONS MINNESFONDS, 1 å omkring 300 kronor. Ut-
delas på vårterminen av Nationalekonomiska föreningen till yngre stude-
rande, som visat uppenbar håg och fallenhet för nationalekonomiska
studier. (1947.)

CARNEGIES, se Gustaf-Adolfs donationerna, sid. 32.

*CRONANDERS sångfond »till främjande av allmänna sångföreningens
verksamhet», förvaltas av sångföreningens skattmästare. Sångföreningens
styrelse beslutar vid vårterminens första sammanträde om stipendier
från fonden skola utdelas eller avkastningen användas på annat sätt.

Skola stipendier utdelas, skola dessa av sångföreningens sekreterare le-

digförklaras före februari månads utgång. Stipendiat utses härefter av
sångföreningens stipendienämnd. (1917.)

HERMAN TEODOR DAUGS. Då avkastningen av fonden uppgått till

erforderligt belopp skall utdelas stipendium i matematik till mindre be-
medlad svensk student. (1944.)

DICKSONS, 4 å 148 kronor. Utdelas ett inom var fakultet till medellösa
ograduerade studerande. Stipendierna få uppbäras i tre år med ett års
eventuell prolongation. Varje fakultet utser sin stipendiat. (1859.)

*EDLUNDS, 1 eller 2 å sammanlagt omkring 1,500 kronor, antingen
pris för utmärkt utförda arbeten i matematik, astronomi, fysik eller kemi,
eller till understöd för sådana forskningsarbeten i fysik eller kemi, som
fordra för sitt utförande experimentella anordningar, vilka äro dyrba-
rare än att de av enskild person kunna påräknas bliva anskaffade eller

icke lämpligen kunna bekostas av någon statens institution. Om någon
yngre man med utmärkta kunskaper i någon av de nämnda vetenska-
perna, skulle ingiva förhoppning om att bli en framstående vetenskaplig
forskare kan vetenskapsakademien, som utdelar pris och understöd ur
förevarande fond, av räntemedlen för ett år i sänder i början av hans
bana lämna honom understöd i fall han är i behov därav. Ansökningar
om anslag ur fonden ingivas till vetenskapsakademien senast 31 oktober.

(1880.)

EKENDAHLS, 1 å 62 kronor. Utdelas till dygdig och fattig student.

Uppbäres i fyra år. Stipendiat utses av ärkebiskopen. (1722.)

G. W. EKMANS, 1 å 342 kronor. Utdelas till student eller docent såsom
understöd för vetenskapligt arbete i nordisk arkeologi. Bland sökande
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med ungefärligen lika meriter äger den företräde, som tillhör Söderman-
lands-Närkes nation, därnäst den som är i ekonomiskt avseende minst
vällottad. Den som under ett år innehaft stipendiet, äger företräde att

för fullföljande av samma arbetsuppgift ånyo erhålla detsamma för de
två närmaste åren. Ytterligare prolongation kan erhållas om ingen annan
kompetent sökande anmält sig. Stipendiet sökes före februari månads
utgång hos humanistiska sektionen, som utser stipendiat. (1916.)

O. EKMANS, se Gustaf-Adolfs donationerna, sid. 32.

ENESTRÖMS, 3 å 1,000 kronor. Utdelas till begåvade, flitiga och be-

hövande studerande med företräde för dem, som tillhöra Västmanlands-
Dala nation. Viss företrädesrätt tillkommer jämväl släktingar till fabri-

kören C. M. Eneström och häradsskrivaren F. M. Victorin. Stipendierna
få uppbäras i fyra år med prolongation under ytterligare fyra år »därest

stipendiaten genom studier och uppförande visat sig förtjänt av en dylik

förlängning». (1903.)

ELSA ESCHELSSONS, 3 å 700 kronor. Utdelas till kvinnliga juris stu-

derande vid Uppsala eller Lunds universitet eller Stockholms högskola
av juridiska fakulteten i Uppsala för tre år med möjlighet till högst
tre års förlängning; företräde och, om två rum äro lediga, rätt att er-

hålla båda tillkommer den, som är sysselsatt med doktors- eller docent-
avhandling; angående närvarointyg m. m. för stipendiat utom Uppsala
har jur. fakulteten givit närmare bestämmelser d. 19 okt. 1912. (1911.)

FALKENBERGS, 2 å 280 kronor. Utdelas till medellösa adelsmän »av
gammal och god familia», med företräde för släkting. Stipendierna upp-
bäras i fem år och tillsättas efter förslag av det större akademiska kon-
sistoriet av »den af Falkenbergerne eller Sparrarne, som den förnämsta
tiänsten i Riket bekläda kan». (1732.)

FALTZBURGS, 1 å 400 kronor. Stipendiet går i tur mellan de olika

fakulteterna så att teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna dis-

ponera detsamma under var sin fyraårsperiod medan filosofiska fakulte-

ten disponerar det under tre fyraårsperioder. Behörig att erhålla stipen-

diet är medellös studerande med framstående studiebegåvning. Stipen-

diet utdelas för fyra år eller den kortare tid, som återstår av vederbö-
rande fakultets stipendieperiod. Större akademiska konsistoriet utser sti-

pendiat efter förslag av vederbörande fakultet. (1750.)

FILÉNS LEGAT, 3 å 574 kronor. Utdelas som uppmuntran och under-

stöd för behövande yngre män, vilka genom vetenskapliga avhandlingar
och specimina ådagalagt en mera sällsynt skicklighet och lärdom och så-

ledes företrädesvis böra uppmuntras att kvarstanna vid universitetet.

Ingen må komma i fråga till erhållande av ifrågavarande legat som icke

inom teologiska, juridiska och filosofiska fakulteterna avlagt åtminstone

kandidatexamen och inom medicinska fakulteten så väl kandidat- som
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licentiatexamen. Docenter, vilka i vetenskapligt hänseende särskilt doku-
menterat sig, äga företräde. Legaten sökas icke. Kanslern för rikets

universitet utdelar legaten efter förslag av det större akademiska kon-
sistoriet, som i sin tur inhämtar förslag från vederbörande fakulteter

och sektioner. Legaten uppbäras i tre år med tre års eventuell prolonga-

tion. (1822.)

F. D. FJELLSTEDTARES, 1 å 160 kronor. Utdelas till en teologie stu-

derande med företrädesrätt för den, som tillhört Fjellstedtska skolan.

Stipendiat utses av det större akademiska konsistoriet efter förslag av

Fjellstedtska skolans styrelse. Stipendiet uppbäres i ett år med två års

prolongation efter förnyad ansökan för varje år. (1944.)

*FONDENS FÖR GUNNAR WENNERBERGSMONUMENTET, 1 å 300 kro-

nor. Fonden förvaltas av studentkåren. Stipendiet kungöres ledigt till an-

sökan senast 15 september varje år med ansökningstid till senast 15 okto-

ber. Stipendiet utdelas av allmänna sångföreningens stipendienämnd före

15 november »till begåvad flitig och behövande medlem av Uppsala stu-

dentkårs allmänna sångförening». Studentkårens direktion har givit

nämnda bestämmelse den tolkningen att med »begåvad» förstås i första

hand vokal, i andra hand allmänmusikalisk begåvning och att med »fli-

tig» skall avses intresserat deltagande i allmänna sångföreningens öv-

ningar och offentliga framträdande. Stipendiet skall hava karaktären av

premium. (1912.)

FRANSENS, 2 å 226 kronor. Utdelas till behövande ynglingar företrä-

desvis av Göteborgs och Kalmar nationer. Uppbäras i ett år. (1864.)

'FREDRIKA BREMER-FÖRBUNDETS. Stipendierna uppdelas i länssti-

pendier, donationsstipendier och fria stipendier och utgå för utbildning

till samtliga yrken, såväl teoretiska som praktiska, dock utgå de endast

för sådana studier och kurser, som vid avslutandet ge fullgod kompetens
för resp. yrke. Endast kvinnliga studerande kunna söka stipendierna.

För erhållande av länsstipendium fordras att vid stipendieutdelningen

sökanden minst två år varit och fortfarande är skriven inom det län,

vars stipendium sökes. Sökande skall vara minst 18 högst 35 år. Möjlighet

till dispens från dessa bestämmelser finnes. De fria stipendierna kunna
sökas oberoende av var den sökande är skriven. Donationsstipendierna

utgå till ändamål, som av donator bestämts, exempelvis för akademiska

studier. Samtliga stipendier kungöras lediga i början av oktober och an-

sökningstiden utgår den 1 november. Ansökningar ställas till Fredrika Bre-

mer-förbundets stipendienämnd och skola avfattas enligt fastställt formu-

lär, som kan rekvireras från förbundets stipendienämnd Klarabergsgatan

48, Stockholm, där även närmare upplysningar angående stipendierna

kunna erhållas.

ELLEN FRIES', 1 å 650 kronor. Utdelas varje år som understöd till

bedrivande av vetenskaplig historisk forskning vid universitet, arkiv el-



31

ler bibliotek, inländska eller utländska. Berättigad att söka stipendiet är

svensk kvinna, som antingen avlagt filosofie kandidat- eller licentiat-

examen, i bägge fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgi-

vande av något historiskt arbete visat duglighet för vetenskaplig historisk

forskning. Vid lika kompetens äger den, som studerat eller studerar vid
Uppsala universitet företräde. Stipendiet kan tilldelas person, som förut

innehaft detsamma. (1907.)

*GUSTAF FRÖDINGS, 1 å 1,000 kronor. Tilldelas för fem år någon
svensk diktare, som utses genom omröstning bland medlemmarna av Upp-
sala studentkår, Lunds studentkår, medicinska föreningen i Stockholm,
Stockholms högskolas studentkår, Tekniska högskolans studentkår och
Göteborgs högskolas studentkår. (1903.)

*GADOLIN LAGERWALLS. Förvaltas av karolinska mediko-kirurgiska
institutets lärarkollegium. Avkastningen skall användas till stipendier å

minst 1,000 kronor. Stipendierna äro avsedda för personer, som anses
särskilt lovande i fråga om vetenskaplig begåvning i vidaste bemärkelse
utan hänsyn till vederbörandes ekonomiska förhållanden, läroanstalt eller

nationalitet och kan beviljas som personligt understöd, för studieresa
eller viss vetenskaplig undersökning men ej för bekostande av tryckning
av skrifter. Behörig att erhålla stipendium är den, som studerar medicin,
avlagt examen eller förvärvat medicine doktorsgrad med företräde för

den som särskilt ägnar sig åt psykologi, psykiatri eller sociologi. Stipen-

dierna anslås vid början av varje läsår av rektorsämbetet vid karolinska
institutet dels vid institutet och dels vid de skandinaviska medicinska
fakulteterna. Institutets lärarkollegium utdelar stipendierna efter ytt-

rande av kollegienämnden. Lärarkollegiet är ej bundet av inkomna an-

sökningar eller förslag. (1943.)

GAHNS, 1 å omkring 500 kronor. Utdelas till behövande studerande,
vilka studera kemi; med företräde för avkomlingar av Henrik och Maria
Elisabeth Gahn. Bestämmelse om tid för innehav av stipendiet är ej fast-

ställd men enligt praxis får det innehavas i två år. (1919.)

ERIK GUSTAF GEIJERS, 2 å 1,000 kronor. Utdelas till medellösa för

flit och goda seder kända studerande som tillhöra filosofiska fakulteten
och som utan att vid ansökningstidens utgång mer än sex läsår förflutit

efter det de avlagt sådan examen, som berättigar till inträde vid univer-
sitetet, vid samma tids utgång minst sex lästerminer för studiers idkande
vistats vid universitetet. Det ena stipendiet skall utdelas för studier i

historia och det andra varannan gång för studier i filosofi eller estetik

och varannan gång för studier i musikens historia eller litteraturhistoria
dock att studerande, som med goda och grundliga studier i någon av de
vetenskaper, för vilkas studium det andra av de båda stipendierna skall

utdelas, förenar lovande anlag för skaldekonsten, skall hava företrädes-
rätt till detta andra stipendium. Stipendierna uppbäras i tre år med ett års

prolongation. (1886.)
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GEIJERSKA PRISET, å omkring 950 kronor. Utdelas utan ansökan vid

slutet av vårterminen vart tredje år som belöning för den bästa historiska

avhandlingen under treårsperioden. Utdelningen sker av en prisnämnd
bestående av en av professorerna i historia, en av större akademiska kon-

sistoriet utsedd ledamot och en ledamot utsedd av samtliga studentnatio-

nernas kuratorer under ordförandeskap av Stockholms nations förste

kurator. Priset utgår antingen i form av en guldmedalj eller ock efter den

prisbelöntes egen önskan medalj i silver och kontant belopp. (1854.)

GERNANDTS, 2 å 750 kronor. Utdelas till studerande, som med nit och

skicklighet vid universitetet idka egyptologiska eller semitiska språk-

studier, dock icke den som studerar hebreiska för vinnande av präster-

lig kompetens. Stipendierna böra företrädesvis tilldelas dem, i vilkas

studier och arbeten de gamla egypternas filosofiska idéer behandlats,

eller hos vilka de till märkbar grad gjort sig gällande vid deras syssel-

sättning med tillvaratagande av fornegyptiska idéassociationer. Om någon
studerande så allvarligt ägnar sig åt egyptologiska studier, att han anses

därav förtjänt, kan sådan studerande samtidigt få båda stipendierna.

Reserverade stipendiemedel kunna av större akademiska konsistoriet

utdelas som resestipendier om de besparade medlen uppgå till minst

2,000 kronor. Stipendierna utdelas av större akademiska konsistoriet efter

förslag av professorerna i egyptologi och semitiska språk eller så länge pro-

fessor i egyptologi ej finnes i hans ställe av professorn i grekiska språket.

Stipendierna utdelas för ett år med ett eller högst två års prolongation.

(1902.)

GLAS, 1 å 170 kronor. Utdelas till medicine studerande, som är med-

lem av Uppsala Läkareförening. Läkareföreningen uppsätter genom om-

röstning med slutna sedlar tre på förslag till stipendiets erhållande, var-

efter stipendiets inspektor, som är läkareföreningens ordförande, om
denne tillhör det större akademiska konsistoriet, eljest medicinska fakul-

tetens äldste professor avger yttrande till konsistoriet, som därefter utser

stipendiat bland de tre förslagne. Stipendiet får innehavas i två år med
ett års ev. prolongation. (1877.)

* PRINS GUSTAFS, 1 å 200 kronor. Stipendiet ledigförklaras varje år

omkr. 1 oktober av allmänna sångföreningen och sökes hos denna före

oktober månads utgång. Stipendiet utdelas av sångföreningens stipendie-

nämnd till en medlem av sångföreningen, som genom god sånglig och

musikalisk begåvning och flitigt deltagande i sångföreningens arbete

därav gjort sig mest förtjänt, varvid hänsyn jämväl skall tagas till sö-

kandes tidigare innehav av dylika stipendier. (1927.)

GUSTAF-ADOLFSDONATIONERNA.
I. David Cavnegies, a) ett docentstipendium i apologetik å 1,650 kronor.

Utdelas av kanslern för rikets universitet på förslag av teologiska fakul-

teten efter samma grunder, som gälla statens docentstipendier, för tre år
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med tre års förlängning, därest stipendiaten på framstående sätt i tryck

offentligen ådagalagt håg och förmåga att uppträda till den rena evan-

geliska kristendomens försvar mot sådana tidsriktningar, som gå ut på
dess undergrävande; b) två stipendier å 880 kronor. Utdelas av teolo-

giska fakulteten till sådana teologie studerande, som synnerligen vinn-
lägga sig om apologetiska studier och giva grundad förhoppning om att

kunna framdeles i tal och skrift uppträda såsom den rena evangeliska

kristendomens försvarare. Stipendierna utdelas för tre år men innan
tredje årets stipendiebelopp utbetalas skall stipendiaten hava i tryck of-

fentliggjort en på vetenskapliga grunder byggd men populärt avfattad

uppsats av apologetiskt innehåll, vilken blivit av teologiska fakulteten för

ändamålet godkänd. (1882.)

II. Oscar Ekmans, 1 å 720 kronor. Utdelas till begåvad och behö-

vande studerande, som avlagt fullständig filosofisk grad med hedrande
vitsord i de ämnen, som böra utgöra underlag för ett högre teologiskt

studium, företrädesvis filosofi och historia, samt med framstående håg
och begåvning för framtida apologetisk verksamhet bereder sig till den
teologiska gradens avläggande. Om sådan sökande ej anmäler sig kan
filosofie kandidat eller licentiat tilldelas stipendiet dock med skyldighet

att avstå stipendiet om filosofie doktor anmäler sig som sökande. Stipen-

diet utdelas för tre år men innan tredje årets stipendiebelopp utbetalas

skall stipendiaten hava författat och från trycket utgivit en av teologiska

fakulteten godkänd skrift till kristendomens försvar mot sådana icke-

kristliga åskådningar, som med hänsyn till särskilda tidsförhållanden på-

kalla vederläggning i evangeliskt kristlig anda. Om stipendiet på grund
av brist på kompetenta sökande ej kan utdelas äger ärkebiskopen på
teologiska fakultetens förslag att av de besparade medlen utdela premier

å 1,000 kronor eller 500 kronor för utmärkt apologetiskt författarskap.

(1882.)

* GUSTAVIANSKA, 1 å 326 kronor. Utdelas till sådana av »den stude-

rande ungdomen mot vilka lyckan visat sig vida mindre frikostig än na-

turen» och framförallt »sådana ynglingar, som studera svenska språket,

vitterheten och historien». Stipendiaten bör beflita sig om att samla bi-

drag, tryckta eller handskrivna, till Konung Gustaf III:s historia. Stipen-

diet utdelas av Svenska akademien på obestämd tid men stipendiaten

åligger att, innan andra stipendieåret förflutit, författa och till stipendiets

inspektor inlämna en avhandling över någon del av svenska vitterheten

eller något ämne ur fäderneslandets hävder, varvid valet lämnas fritt

dock bör ämnet helst vare sig vittert eller historiskt tillhöra Gustaf III:s

tidevarv. Sedan Svenska akademien godkänt avhandlingen fastställer den

stipendietidens längd. (1806.)

*GUTHERMUTHS, 4 å 200 kronor. Förvaltas och utdelas av pastor

primarius och kyrkoherden i Tyska församlingen i Stockholm. Teolo-

giska fakulteten uppsätter förslag till stipendierna. Utdelas till stude-

3-506358
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rande, som »sig til studium theologicum hafva lämpat och derutinnan

continuera vilja» och fyllt 19 år. Stipendierna få uppbäras i sex år.

(1726.)

GYLLENHJELMS, 2 å 368 kronor. Utdelas till behövande studerande

med företräde för sådana av adlig börd och med företräde bland dessa

för släktingar till donators hustru Christina Ribbing. Stipendierna få inne-

havas i fyra år. (1629.)

*HAHNS, omkring 1,400 kronor. Utdelas av vetenskapsakademien med
hela beloppet eller del därav för vetenskapliga forskningsarbeten eller

resor vart annat år för de biologiska (botanik, zoologi, paleontologi, ana-

tomi, fysiologi) (1950), vartannat år för de fysiko-matematiska vetenska-

perna (matematik, astronomi, mekanik, fysik, kemi, mineralogi, geognosi)

(1951), vart femte år (senast 1949) utgår ej understöd. Understöden

sökas före oktober månads utgång hos vetenskapsakademien för på-

följande år. (1897.)

MALIN OCH IVAR HALLBERGS FOND. Då avkastningen blivit härför

disponibel skola utgå stipendier till studerande vid Uppsala universitet

med företrädesrätt i första hand för avkomlingar av donatorerna filosofie

doktorn Ivar Hallbergs och hans hustru Malin Wester-Hallbergs syskon

och därefter för studerande av Göteborgs nation. Stipendierna skola

utdelas för två år med två års prolongation. (1927.)

BORBOS ERIK HANSSONS FOND. Fonden avser att befrämja forsk-

ningar och studier inom statskunskapens område. Anslag ur fonden

kunna beviljas bland annat för forsknings- och studieresor eller som
understöd för andra i överensstämmelse med fondens uppgifter stående

ändamål. Anslag utdelas av en nämnd bestående av universitetets rektor,

professorn i statskunskap och en av större akademiska konsistoriet för

varje läsår utsedd ledamot. (1932.)

*GUNNAR HAZELII, 1 å minst 600 kronor. Utdelas till student (ej aka-

demiska lärare med lön) vid Uppsala universitet, som idkar »politiskt

historiska och statsvetenskapliga studier inom det århundrade som när-

mast föregår studieidkarens egen tid». Utdelas vart tredje år den 17 mars
efter eller utan ansökan av en nämnd, bestående av professorerna (eller

deras vikarier) i historia och statskunskap, med den till tjänståldern

äldste som ordförande, samt fyra studenter, utsedda av nämnden. Nämn-
den har vid utdelandet endast att taga hänsyn till vad som efter dess

eget beprövande är tjänligast till främjande av fondens syfte. Förvaltas

av Nordiska museet. (1905.)

HEDENSTRÖMS, se stipendier för Gästrike-Hälsinge nation, sid. 90.

HEDMANS, 1 å 3,500 kronor. Uppbäres odelat eller delat av släkting

till donatrix prostinnan Anna Christina Hedman, född Vallman, och hen-

nes man eller donatrix' systersöner Kinman, söner till Ingrid Margareta

Kinman (den Hedmanska eller Kinmanska släkten). Släkting får inne-
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hava stipendiet intill 25 års ålder. Därest släkting ej finnes delas stipen-

diebeloppet i fem stipendier ett för var fakultet och sektion. Vart tredje

år innestår stipendiet en termin. Icke släkting får innehava stipendiet i

tre år men är skyldig avstå stipendiet om släkting anmäler sig önska
komma i åtnjutande därav. Varje fakultet och sektion utse stipendiater,

då stipendierna skola utdelas till icke-släkting. Stipendierna utgå till stu-

derande som antingen bereder sig till avläggande av kandidat- eller li-

centiatexamen inom vederbörande fakultet eller sektion eller ock efter

avlagd sådan examen är sysselsatt med utarbetande av akademiskt speci-

men. (1765.)

KRISTIANE OCH O. F. HEDSTRÖMS MINNESFOND. Av fondens av-

kastning utdelas varje år understöd till främjande av arvsbiologisk eller

arvshygienisk forskning, företrädesvis med avseende å människan. Under-
stöd tilldelas i första hand svensk man eller kvinna för forskning i eller

utom Sverige, i andra hand, därest så befinnes önskvärt, utländsk man
eller kvinna för forskning i Sverige. Anställning med lön utgör ej hinder

för erhållande av anslag ur fonden. Forskningen må äga rum vid uni-

versitet, högskola eller annorstädes. Understöd kan, om skäl föreligga,

flera gånger tilldelas samma person. Över inkomna ansökningar skall

alltefter ansökningarnas beskaffenhet yttrande avgivas av medicinska
fakulteten eller matematisk-naturvetenskapliga sektionen. Efter framställ-

ning av nämnda fakultet eller sektion må understöd jämväl utdelas till

annan än sökande. Större akademiska konsistoriet utdelar understöden.

(1937.)

*HELMFELTS, 4 å 337: 50 och 4 å 225 kronor. Förvaltas av Stockholms
stads magistrat. De större stipendierna utgå till adelsmän, de mindre till

ofrälse. Stipendium utdelas till behövande studerande, två till frälse släk-

ting till fältmarskalken S. G. Helmfelt, två till frälse släkting till fältmar-

skalkinnan M. H. Helmfelt, född von Parr, två till frälse eller ofrälse icke

släkting samt två till ofrälse släkting till fältmarskalken eller fältmar-

skalkinnan. Därest frälse släkting ej anmäler sig som sökande till stipen-

dium för frälse studerande må stipendiet tilldelas ofrälse släkting och
likaledes om ofrälse släkting ej anmäler sig till för sådan avsett stipen-

dium kan frälse släkting erhålla detsamma. Stipendierna åtnjutas i fem
år och tillsättas av det större akademiska konsistoriet och Stockholms

stads magistrat på så sätt att konsistoriet uppsätter förslag och utser för

sin del stipendiat, varefter magistraten fattar sitt beslut angående till-

sättningen. (1683.)

*HENRIKSSONS, 4 å 800 kronor. Utdelas till behövande teologie stu-

derande. Förvaltas och utdelas efter förslag av teologiska fakulteten av

samfundet Pro Fide et Christianismo. Stipendierna få innehavas i tre år.

Enligt nämnda samfunds beslut skola stipendierna utgå till sådana stu-

derande, som ämna ingå i svenska kyrkans tjänst och böra därför före-

trädesvis tilldelas studerande, som icke redan avlagt för prästexamen er-
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forderliga teologiska examina. Vid ansökan till stipendiet skall sökande

bifoga uttrycklig förklaring, att han har för avsikt att ingå i svenska kyr-

kans tjänst. (1899.)

WILHELMINA HIERTAS, 1 å 308 kronor. Utgår till kvinnlig medicine

studerande. Utdelas av medicinska fakulteten till den sökande, som med
hänsyn till begåvning, flit, skicklighet och uppförande samt ekonomiskt

behov prövas mest förtjänt. Stipendiet får efter förnyad ansökan varje

år innehavas i sammanlagt högst sex år, dock om högre examen ej av-

lägges, ej längre än fyra år, därest ej medicinska fakulteten finner sär-

skilda skäl föreligga för ytterligare innehav av stipendiet. (1891.)

*HIERTA-RETZIUS' FOND FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING. För-

valtas av vetenskapsakademien. Fondens syfte är att genom understöd

främja den vetenskapliga forskningen i Sverige framför allt den biolo-

giska men även ändamål, som tillhöra vetenskapsakademiens övriga klas-

ser, även klasserna för ekonomiska, sociala, statistiska och humanistiska

vetenskaper. Understöd ur fonden utdelas av vetenskapsakademien vart

tredje år. Ansökningar skola ingivas senast 31 december året före det då

utdelning skall ske. Senaste utdelningen 1949. (1904.)

*H1ERTA-RETZIUS' STIPENDIEFOND. Förvaltas av vetenskapsakade-

mien. Fondens syfte är att genom utdelning av understöd och stipendier

främja i vetenskapligt eller socialt hänseende viktiga ändamål. Veten-

skapsakademien beslutar varje år i mars om användningen av fondens

disponibla medel. Utdelande av stipendier och understöd kan ske obe-

roende av inkomna ansökningar. Vid utdelande av understöd skall tillses

att därmed framkallas och stödjas allmängagneliga företag eller sådana

personer, som vilja och kunna verksamt befordra det sunda framåt-

skridandet i forskningen och samhället. Av vetenskapliga ändamål må
särskilt ifrågakomma, bland annat utredande av betydelsefulla frågor på
naturforskningens och andra vetenskapers områden, inköp av dyrbarare

för forskningen viktiga instrument. Fonden är däremot icke avsedd för

bekostande av tryckning och utgivande av arbeten och skrifter. (1914

—1926.)

HÅKANSSONS, 5 å 1,000 kronor. Utdelas till medellösa eller mindre
bemedlade studerande. Varje fakultet och sektion tillsätter ett av stipen-

dierna. Stipendium, som icke kan tilldelas någon, som vid ansöknings-

tidens utgång uppnått 27 års ålder, får innehavas i tre år, men kan fakul-

tet resp. sektion medgiva prolongation med ett år i sänder, dock sam-

manlagt högst tre år. (1914.)

SOPHIE HÄGGS, 1 å 296 kronor. Utdelas till medellös studerande med
företräde för i första rummet donatrix', i andra rummet hennes man,
ingenjör Karl Edvard Häggs släktingar. Stipendiet får av släkting inne-

havas hela studietiden, av övriga stipendiater i tre år. Vid varje ledighet

skall stipendiet innestå ett år. (1895.)
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INDOIRANSKA FONDEN. Besparingar å fondens räntemedel kunna

av humanistiska sektionen, på sätt den finner lämpligt, användas till

understöd åt studerande eller lärare vid universitetet för vetenskaplig

resa, som bidrag till utgivande av vetenskapligt arbete eller som belöning

för utgivet sådant.

E. D. JOHANSSONS STUDIEFOND. Sedan fondens avkastning blivit

disponibel för utdelande av understöd, skall avkastningen användas för

att bereda möjlighet för obemedlade manliga studerande, som anses vara

särskilt begåvade för medicinska studier och som ämna idka eller idka

medicinska studier vid Uppsala universitet, företrädesvis sådana stu-

derande, som äro födda i Göteborg eller inom övriga delar av Västergöt-

land, att kunna bedriva studierna från den dag, studierna vid universi-

tetet påbörjades och till dess vederbörande avlagt medicine licentiat-

examen, vare sig studierna bedrivas hela tiden vid universitetet eller

tidvis vid annan medicinsk institution, och bör stipendiaten därvid

erhålla ett årligt understöd, som fullt täcker alla levnads- och studie-

kostnader efter den levnadsstandard, som anses gälla för studerande i

allmänhet på samma studiestadium som vederbörande stipendiat. Under-

stöd ur fonden får därför ej lämnas till mer än en studerande utan att

full säkerhet finnes för att den, som tidigare erhållit understöd, under

hela studietiden kan erhålla tillräckligt understöd. Under inga för-

hållanden får av fondens avkastning lämnas understöd till kvinnlig stu-

derande. Understöd utdelas av medicinska fakulteten, varvid dock kvinn-

lig medlem av fakulteten ej får deltaga i behandling av frågan om ut-

delande av understöd (1931).

JOSEFINSKA, 1 å 144 kronor. Studentnationernas seniorer skola vid

sammanträde inför universitetets rektor av de sökande uppföra tre på

förslag. På förslaget skall uppföras en släkting till donator, S. Norberg, om
sådan studerande finnes vid universitetet och »dess seder och öfriga för-

hållanden validera emot de 2:ne på förslaget upförde Ynglingar, som ej

tillhöra» släkten. Sedan större akademiska konsistoriet godkänt förslaget,

utnämnes stipendiat av kanslern för rikets universitet. Stipendiet får

innehavas i tre år. (1833.)

JUBELFESTSTIPENDIERNA, 5 å 1,200 kronor. Stipendierna utdelas

som regel under förra hälften av september, ett av var fakultet eller sek-

tion för två år. Stipendierna äro avsedda för studerande, som efter av-

läggande av den högsta examen inom vederbörande fakultet, kvarstannar

vid universitetet för vetenskapliga studier. Med högsta examen förstås

licentiatexamen, dock att inom teologiska och juridiska fakulteterna sti-

pendierna få tilldelas studerande, vilken endast avlagt kandidatexamen,

då licentiat, som är behörig att erhålla detsamma, icke finnes eller på

grund av omständigheterna icke anses böra ifrågakomma. Vederbörande

fakultet resp. sektion äger bestämma om stipendierna skola utdelas efter

ansökan eller utan sådan. Stipendium får icke tilldelas någon, som tidi-
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gare än tre år före ansökningstidens utgång avlagt licentiatexamen i det
ämne, vari han ämnar fortsätta sina vetenskapliga studier, dock att me-
dicinska fakultetens stipendium må tilldelas sökande, som ännu icke full-

gjort disputationsprov, även om han avlagt medicine licentiatexamen tidi-

gare än tre år före ansökningstidens utgång. Stipendierna kunna jämte
annat dylikt innehavas. (1879.)

JUNGBLADS, 1 å 146 kronor. Utdelas till »studerande av de nationer
som efter vad Gonsistorium Academicum för hvarje tillfälle kan pröva
förhållandet vara hava minsta antal stipendier sig tillägnade». Stipen-
diaten skall hava fyllt 19 år och vara i behov av understöd. Släkting till

donator prosten B. Jungblad och hans hustru, som anmäler sig som
sökande, »må icke bliva förbigången». Den som i någon fakultet blivit

doktor är icke behörig att erhålla stipendiet om annan kvalificerad sö-

kande finnes. Stipendiet uppbäres i tre år. Större akademiska konsistoriet
uppför tre av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses genom
lottning i konsistoriet mellan de å förslaget uppförda. (1824.)

JURIDISKA FÖRENINGENS, 1 å 300 kronor. Utdelas årligen av juri-

diska föreningen till medlem av föreningen, som visat prov på utmärkt
studiebegåvning.

O. S. KJELLINS, 4 å 900 kronor. Utdelas till fyra manliga teologie stu-

derande, vilka särskilt beflita sig om praktisk teologi och i synnerhet
kateketik, med företräde för dem, som äro födda i Västerås stift eller

Göteborgs stift. Stipendierna få innehavas i två år, undantagsvis i tre år.

Teologiska fakulteten utser stipendiater. (1929.)

L. VON KRiEMERS, 1 å 358 kronor. Utdelas till förtjänt kvinnlig me-
dicine studerande. Stipendiet skall utdelas den 25 maj. Stipendiat får

innehava stipendiet utom det år detsamma utdelas ytterligare två år. Stu-

derande, som redan innehaft stipendiet, kan vid nytillsättning ifråga-

komma. Vid ansökan skall fogas intyg om att sökanden varit närvarande
vid universitetet och där bedrivit studier jämväl under höstterminen före
den vårtermin, då stipendiet sökes. (1871.)

'KVINNLIGA STUDENTFÖRENINGENS, 1 å 150 kronor. Utdelas varje

hösttermin av kvinnliga studentföreningen till någon dess medlem.

LAGERHEIMS, 1 å 640 kronor. Utdelas till studerande, som idkar juri-

diska, statsvetenskapliga eller historiska studier eller som vill ägna sig åt

undervisning. Företrädesrätt tillkommer ättling av presidenten i kam-
markollegium Olof Elias Lagerheim eller av hans broder biskopen i Skara
Thure Weidman eller av statsrådet Hans Niclas Schwan. I händelse ätt-

ling ej anmäler sig som sökande tillkommer företrädesrätt studerande av
Stockholms eller Östgöta nation. Mellan lika berättigade sökande skall vid
stipendiets tillsättande hänsyn tagas till behovet av understöd. Stipen-
diet får uppbäras i tre år med två års prolongation efter särskild pröv-
ning av stipendiatens förutsättningar. (1923.)



39

AXEL LAGERMANS. Avkastningen skall begagnas som stipendier åt

vid universitetet inskrivna medicine studerande. Stipendiet utdelas tills

vidare icke. (1924.)

LANDINS, 2 å 152 kronor. Utdelas av juridiska fakulteten den 4 sep-

tember varje år som premium till obemedlade juris studerande helst av

ofrälse börd och med företräde för studerande av Stockholms nation.

(1866.)

*KARL LANGENSKIÖLDS MINNESFOND. Ur fonden utdelas av veten-

skapsakademien efter yttrande av dess tionde klass understöd till svensk

undersåte eller undantagsvis till svenskfödd person, som för vetenskaplig

anställning förvärvat utländsk medborgarrätt eller till finsk undersåte som

bedriver vetenskapligt arbete i Sverige, understöd för utförande av ve-

tenskapliga undersökningar och utredningar i nationalekonomiska frågor,

vilka kunna särskilt för vårt land vara av teoretisk eller praktisk bety-

delse. Understöd kan även utdelas för fullgjord undersökning. Ansök-

ningar om understöd skola före den 16 januari ingivas till vetenskaps-

akademien. Understöd kan icke utdelas åt en och samma person mer än

högst tre år å rad. (1925.)

LEFFLERS, 2 å 524 kronor. Utdelas till fattiga, flitiga och välartade

ynglingar av vilken nation som helst, som styrka sig vara avkomlingar

av mäklaren och skeppsklareraren i Göteborg Johan Håkan Leffler, helst

sådana som studera för att bli präster eller medicine doktorer. Vid lika

meriter i övrigt skall företräde lämnas den bland de sökande, som är

mest behövande. Stipendierna få innehavas i fem år. (1884.)

LEIJELS, 4 å 142 kronor. Utdelas med företrädesrätt för behövande

släktingar till brukspatronen Adam Jacobsson Leijel eller om sådana ej

finnas som studerande vid universitetet till andra behövande studerande

av svenska adliga familjer. (1729.)

LENNANDERS, 2 å 4,500 kronor, 2 å 2,000 kronor och 2 å 1,000 kro-

nor. Stipendiernas ändamål är att göra det ekonomiskt möjligt särskilt

för yngre dugande svenska forskare att ägna sig åt självständiga natur-

vetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, som lova i

vetenskapligt eller praktiskt hänseende betydelsefulla resultat. Ekono-

miskt oberoende personer böra icke gärna ifrågakomma till erhållande

av stipendium. Stipendierna ledigförklaras varje år i oktober och ansök-

ningar skola ingivas före den första februari påföljande år. Större aka-

demiska konsistoriet utser särskilda sakkunniga, som före 15 mars skola

avgiva förslag till stipendiater, varefter konsistoriet utser sådana. Stipen-

diat utses endast för ett år men samma person kan efter förnyad an-

sökan ånyo tilldelas stipendium. Är stipendium å över 1,000 kronor skall

en tredjedel av beloppet innehållas till dess stipendiaten till konsistoriet

avlämnat och fått godkänd redogörelse för gången och resultatet av sitt
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arbete. Sådan redogörelse skall avlämnas senast inom fem år efter det
stipendiet utdelats, i annat fall blir stipendiaten förlustig det resterande
stipendiebeloppet. (1896.)

WILHELM LINDS, 1 å 610 kronor. Utdelas till behövande och skötsam
yngling, som studerar medicin och som minst ett läsår bedrivit studier
vid medicinska fakulteten. Medicinska fakulteten utser stipendiat för en
tid av tre år. Avlägger stipendiaten under denna tid medicine licentiat-
examen ankommer det på fakultetens prövning i varje särskilt fall, huru-
vida han fortfarande skall få åtnjuta stipendiet. (1929.)

*P. E. LINDAHLS, 3 å 5,000 kronor. Stipendierna skola utgå såsom
bidrag till vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom
eller utom Sverige i ämnen, som tillhöra medicinska eller filosofiska fa-

kulteterna vid rikets universitet samt om möjligt lika fördelas mellan de
medicinska, naturvetenskapliga och humanistiska ämnena. Behöriga att

söka stipendium äro studerande, som avlagt kandidat-, magister- eller

licentiatexamen eller graduerats vid medicinska eller filosofiska fakulte-
terna i Uppsala eller Lund eller vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet.

Sökande får ej inneha tjänst i stat eller kommun, ej heller vara som lärare
(docent eller professor) anställd vid universitet eller högskola. Stipen-
diater utses av en nämnd av tre personer, därav en medlem av Svenska
läkaresällskapet, en ledamot av vetenskapsakademiens sju första klasser
och en ledamot av humanistiska sektionen vid Uppsala universitet. Nämn-
dens ledamöter utses av vetenskapsakademien. Stipendium utdelas för
ett år i sänder men kunna undantagsvis och efter årligen förnyad an-
sökan få behållas under högst tre år. Stipendierna sökas före mars månads
utgång hos vetenskapsakademien, som förvaltar fonden. (1920.)

CLAES OCH LAURA LINDDAHLS, 1 å 430 kronor. Utdelas årligen av
teologiska fakulteten till mindre bemedlad teologie studerande, som an-
ses kunna komma att verka till sant gagn inom den svenska kyrkan med
företräde i första rummet för släktingar till donatrix fru Laura Linddahl
och hennes man kyrkoherden Claes Henrik Linddahl och i andra rum-
met för teologie studerande av Upplands nation. Bestämmelser angå-
ende tid för innehav av stipendiet hava ej fastställts. (1908.)

LINDEBERGS, 1 å kronor 49:50. Utdelas till studerande, som ådaga-
lagt synnerlig flit och samvetsgrannhet i sina studier. Företräde till sti-

pendium mellan lika kompetenta sökande äger i första hand sökande,
som inom Västerviks stad avlagt sådan examen, som berättigar till uni-
versitetsstudier, och bland sådana sökande den, som tillhör Kalmar
nation, i andra hand sökande, som ej självförvållat befinner sig i ekono-
miska svårigheter. Stipendiet utdelas för tre år i sänder och utbetalas år-

ligen varje vårtermin samt kan till samma studerande utdelas högst två
gånger. (1926.)
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ANNA LINDHS, 1 å 440 kronor. Utdelas som understöd åt begåvade,

fattiga studerande vid universitetets teologiska fakultet. Bestämmelser an-

gående tid för innehav av stipendiet hava ej fastställts. (1924.)

LINDQVISTS, 1 å 284 kronor. Utdelas till obemedlad finsk studerande
vid universitetet eller i brist därav till studerande av svensk härkomst
med företräde för den bland finska studerande, som vinnlägger sig om
prästerlig bildning. Stipendiet får innehavas i tre år. (1841.)

NATAN LINDQVISTS PREMIEFOND. Sedan fondens kapital vuxit till

5,000 kronor skall vart tredje år utdelas ett premium till den doktor eller

licentiat vid Uppsala universitet, som anses hava under de närmast före-

gående fem åren genom utgiven skrift eller utgivna skrifter inlagt den
största förtjänsten om det svenska språkets utforskande. Premiet utdelas

av ordinarie innehavare av professuren i svenska språket vid Uppsala
universitet. (1947.)

* LINNÉS, se resestipendier, sid. 70.

P. O. LUNDELLS, omkring 1,130 kronor. Utdelas som understöd för

vetenskapliga studier i till jordbruk och husdjursskötsel hörande ämnen
med inberäknande av de närmast med dessa fack samhörande veten-

skaper. Understöd skall företrädesvis lämnas yngre forskare för utfört

förtjänstfullt arbete eller för att möjliggöra undersökning, varav kan vän-

tas värdefullt resultat. Understöden utdelas vart annat år av matematisk-
naturvetenskapliga sektionen vid Uppsala universitet och vartannat år av
samma sektion vid Lunds universitet med tre adjungerade lärare från

respektive lantbrukshögskolan i Uppsala och lantbruksinstitutet i Alnarp.

Samma person kan erhålla understöd flera gånger för nytt eller fortsatt

arbete. Ansökningar skola ingivas före den 1 mars till den sektion, som
utdelar stipendiet. (1922.)

*A.-B. LUNDEQUISTSKA BOKHANDELNS 5 bokstipendier å 100 kro-

nor. Utdelas utan ansökan efter förslag av nationernas förste kuratorer

årligen den 29 oktober med ett stipendium för var fakultet och sektion.

*LUNDINS, 1 å 380 kronor. Sökes hos och utdelas av domkapitlet i

Linköping. Utgår till teologie studerande vid universiteten i Uppsala och
Lund, som vilja ingå som präster i svenska kyrkan. Uppbäres i fem år.

LUNDSTRÖM-ÅMANS, 1 å 1,100 kronor. Utdelas av matematisk-natur-

vetenskapliga sektionen efter förslag av ämnesprofessorerna åt yngre för-

tjänta vetenskapsmän och studerande, som ägna sig åt studier inom vare

sig den rena matematiken eller inom mekaniken och den matematiska
fysiken. Sektionen äger bestämma om stipendiet skall utdelas utan före-

gående ansökan eller kungöras ledigt till ansökan. Stipendiet får innehas

i två år med rätt för sektionen att bevilja prolongation i ett eller två år
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åt gången, dock högst i sammanlagt sex år, däri inräknad den ursprung-
liga tvåårsperioden. (1920.)

LUTTEMANS, 1 å 110 kronor. Utdelas av filosofiska fakulteten till av-

komling efter prosten Johan Lutteman eller då sådan ej finnes vid uni-

versitetet till någon av filosofiska fakultetens utmärktare docenter, i sist-

nämnda fall utan ansökan och för ett år i sänder. Släkting erhåller sti-

pendiet för tre år men kan efter ny ansökan erhålla detsamma för ytter-

ligare tre år. (1850.)

MALMENS, ett eller flera stipendier till belopp, som för varje gång
fastställes. Utdelas helst till behövande studerande med företrädes-

rätt dels i första hand för avkomlingar efter kyrkovärden Matts Matts-

son och hans hustru Margareta Kristina Mattsdotter, dels i andra hand
för studerande, som ägna sig åt limnologiska forskningar i Sverige även i

praktiskt syfte, synnerligast beträffande sjön Erken. Av ränteavkastningen
kan jämväl utdelas belöning för limnologisk avhandling rörande sjön

Erken. (1923.)

FINN MALMGRENS MINNESFOND. Då fonden uppgått till 25,000

kronor skall avkastningen användas till pris eller anslag för arbeten

som kunna betraktas som »ett fullföljande av Finn Malmgrens veten-

skapliga intressen och livsgärning» och således för meteorologiska under-
sökningar eller undersökningar inom vetenskapsgrenar, som stå i sam-
band med meteorologien såsom oceanografi, luftelektrisk forskning,

glaciografi m. m. Särskilt undersökningar inom de arktiska områdena,
de nordiska fjälltrakterna eller å de nordiska haven. Pris och anslag

utdelas av en nämnd bestående av Västmanlands-Dala nations inspektor,

professorn i meteorologi samt en av matematisk-naturvetenskapliga sek-

tionen bland dess ledamöter utsedd medlem. (1928.)

MARINS, ett eller flera med varierande belopp. Berättigad att erhålla

stipendium är i första rummet manlig ättling av majoren V. N. Marins
farfader, såvida han är infödd svensk medborgare och student vid Upp-
sala universitet, varvid gäller att äldre gren av ätten har företräde fram-
för yngre och äldre person framför yngre. Släkting uppbär hela stipen-

diesumman för hela den tid han vistas vid universitetet samt är i behov
av stipendiet. Finnes ej sådan släkting utgå ett eller flera stipendier. Sti-

pendiat skall vara svensk medborgare, av manligt kön och student vid

Uppsala universitet och skall vara av svensk börd både å fädernet och mö-
dernet. Han skall dessutom vara från någon av följande delar av Sverige:

Småland, Öland, Östergötland (med undantag för Norrköping och dess om-
råde), Västergötland (med undantag av den del, som hör till Göteborgs

stad), Närke, Västmanland, Södermanland och Uppland (med undantag för

Stockholm och dess område) ; från Stockholm kan stipendiat dock vara om
han är avkomling av den gamla Mariaätten Schmidt, ursprungligen från

Stralsund. Stipendiaten skall vara av en kraftig kroppskonstitution,
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ehuru för tillfället i behov av lakar- eller sanatorievård, dock att han ej

är obotligt sjuk utan förhoppning finnes, att han genom den nämnda
vården kan återvinna sin hälsa och sin kraftiga kroppskonstitution. Fin-
nes flera sökande, som fylla nämnda villkor, tillkommer företräde den,
som har den kraftigare kroppskonstitutionen och vars utsikter till snar
och fullständig förbättring är större. Större akademiska konsistoriet be-
stämmer vilket belopp sökande skall erhålla och vilken tid stipendiaten
får behålla stipendiet. (1912.)

MARTINS, 1 å 800 kronor. Utdelas till studerande som är son till så-

dan präst, lärare eller tjänsteman, som avlagt akademisk examen, med
företräde, oavsett nämnda villkor, för studerande, vilken fakultet han än
tillhör, som är avkomling antingen till vice häradshövding Carl Ludvig
Martin och hans hustru Nelly Charlotta Palmborg eller ock till lektor

Peter Magnus Elmblad och hans hustru Emilia Teresia Rappe utan före-

träde mellan de båda släktgrenarna. Finnes icke sådan avkomling som
sökande skall företräde tillkomma sökande som, jämte det han uppfyller
ovanangivna allmänna villkor, idkar teologiska studier. Stipendiet får

åtnjutas i tre år med två års prolongation efter förnyad ansökan och efter

prövning av samtliga inkomna ansökningar. (1914.)

VON MATERNS. Då avkastningen härför blivit disponibel skola utgå
stipendier för främjande av juridiskt författarskap i Sverige. Vart tionde
år skall universitetet på juridiska fakultetens förslag bestämma antal och
storleken av de stipendier, som årligen böra utdelas under den följande

tioårsperioden. Stipendierna utdelas av juridiska fakulteten. De få ej till-

delas innehavare av ordinarie befattning, universitetsdocenter häri in-

räknade. (1930.)

*OTTIL OCH EMIL MATTONS STIFTELSE 1917. Avkastningen skall

användas till ekonomisk hjälp åt ynglingar och män, vilka önska utbilda

sig till präster i svenska kyrkans tjänst men som sakna egna medel och
vilkas föräldrar eller målsmän icke äro i stånd att bekosta utbildningen.

Undantagsvis må fondens avkastning användas som understöd åt män
eller kvinnor, som önska utbilda sig till kristendomslärare eller ungdoms-
ledare med huvudsaklig uppgift att meddela undervisning eller fostran i

evangelisk kristen anda. Stiftelsen förvaltas av en särskild av ärke-

biskopen utsedd styrelse med säte i Uppsala, vilken styrelse utdelar

understöd från stiftelsen. Den som önskar erhålla understöd har att till

styrelsen (adr. Domkapitlet, Uppsala) insända ansökan åtföljd av ålders-

betyg, uppgift angående studieresultat, intyg angående sökandens person-

liga vandel och fullständig av två trovärdiga personer styrkt redogörelse

för sökandens ekonomiska ställning samt uppgift angående av sökanden

innehavda stipendier eller understöd. Företrädesrätt till stipendierna till-

kommer studerande, som önskar utbilda sig för prästerlig tjänstgöring

inom Uppsala ärkestift. Stipendierna, vilka som regel utgå med 500 kro-

nor, utdelas i oktober varje år. Stipendiat, som senare väljer annan lev-
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nadsbana än den, som förutsattes vid stipendiets utdelande, är skyldig

återbära stipendiet eller del därav enligt styrelsens bestämmande. (1917.)

MELANDERHJELMS, 1 å 76 kronor. Utdelas till studerande, som »uti

de Mathematiske och med dem förenade Vetenskaper, Astronomien och

Physica Mathematica finnes hafva gjort de bästa framsteg» med företräde

för den, som tillika är medlem av Stockholms nation. Förslag på två stu-

derande skall uppsättas av professorerna i ovannämnda ämnen. Stipen-

diet får åtnjutas i tre år. Prolongation kan beviljas i tre år om stipen-

diaten gjort »serdeles och sådane framsteg, att han anses vara ett värdigt

ämne, at framdeles vid Academien bekläda Professors tjenst i någondera

af dessa Vetenskaper». (1793.)

MESTERTONS, 1 å 370 kronor. Utdelas varje vårtermin av medicinska

fakulteten till en vid Uppsala universitet inskriven medicine kandidat,

som särskilt vinnlagt sig om studiet av de till kirurgiska ämnesgruppen
(allmän och speciell kirurgi, obstetrik, gynekologi, oftalmiatrik m. m.)

hörande disciplinerna med företräde vid i övrigt lika meriter för sö-

kande, tillhörande Upplands nation. Stipendiet utdelas för ett år i sänder

och kan tilldelas samma person högst tre gånger. (1901.)

METALLURGISKA LINNÉFONDEN. Disponibla räntemedel användas
för inköp av dyrare instrument eller på annat sätt till understöd åt någon
studerande doktor eller docent, som vid institutionen för allmän kemi
eller någon annan institution vid Uppsala universitet sysselsätter sig med
vetenskapliga experimentella undersökningar i metallurgiskt syfte eller,

om sådan icke finnes, med vetenskapliga undersökningar i bergvetenskap
eller närbesläktade ämnen. Filosofiska fakultetens kemiprofessorer i

samråd eller växelvis äga bestämma över medlens användning. (1908.)

MONSONS. Avkastningen å fonden skall, sedan den blivit disponibel,

utdelas till studerande, som vid universitetet bedriver naturvetenskapliga

studier med kemi som huvudämne samt för detta ämne visat större be-

gåvning. (1931.)

MYHRMANS. Utdelas tills vidare icke. Avses för studerande, som i

examen medtager ämnet assyriologi. (1929.)

NESSELII, 1 å 70 kronor. Utdelas till finsk studerande. Stipendiaten

skall vara medellös, helst bondson och dess vederlike allt in till och med
torpare-, ryttare- och soldatson. Företrädesrätt tillkommer studerande

»som uti Historien, Politiquen och Statisteriet excellerar». Stipendiet får

innehavas i fyra år med prolongation i ett, högst två år. (1736.)

NILSSON-ASCHANS, 11 å 494 kronor. Utdelas till vid Uppsala eller

Lunds universitet studerande avkomlingar till bergsrådet Johannes Lau-
rentius Aschan, rådmannen Nils Martin Aschan eller fru Ulrika Eleonora
Danielsson, född Aschan. Stipendierna få innehavas till stipendiaten fyllt
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25 år med två års prolongation. Om behöriga sökande till alla släktstipen-

dierna ej finnas kunna två av stipendierna efter beslut av stipendiernas

kurator innehavas av samma person. Kurator för stipendierna, som utser

stipendiater, väljes av Aschanska släkten inom densamma. (1850.)

NOREENS, 2 å 88 kronor. Utdelas till studerande utan avseende å här-

komst och nation. Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sö-

kande på förslag, varefter kanslern för rikets universitet till stipendiat

utser en av de å förslaget uppförde. Stipendiet får innehavas i fyra år.

(1811.)

PROFESSOR GUNNAR NYSTRÖMS. Från fonden skola, sedan avkast-

ningen blivit disponibel härför, av medicinska fakulteten för ett år i

sänder, utdelas två stipendier med belopp, som av fakulteten för varje

gång bestämmes. Stipendierna skola tilldelas medicine kandidat, som

vid universitetet bedriver studier för medicine licentiatexamen, varvid

som grundvillkor för erhållande av stipendium skall gälla, att sökanden

visat god begåvning för läkarekallet och fullföljt sina studier på oklander-

ligt sätt och skall vid utdelningen särskild hänsyn tagas till sökandes

ekonomiska behov, som efter fakultetens prövning må kunna giva före-

träde framför högre utbildningsmeriter. Särskild företrädesrätt skall i

ömmande fall tillkomma sökande, som är gift och har barn inom äkten-

skap. (1945.)

ONÄMNDS STIPENDIUM, 2 å 180 kronor. Utdelas av teologiska fakul-

teten utan ansökan till behövande teologie studerande och får innehavas

det antal år fakulteten bestämmer. (1918.)

KONUNG OSCAR II :S JUBELFESTDONATION, för närvarande 2,000

kronor. Räntemedlen utgå till understöd för yngre vetenskapsidkares för-

fattareverksamhet och tilldelas en eller två yngre vetenskapsidkare, som

genom vetenskaplig skrift gjort sig av sådan utmärkelse mest förtjänt och

ingivit de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksam-

het vid Uppsala universitet. Före 15 mars varje år skola var fakultet och

sektion till understödets erhållande föreslå lämplig och förtjänt yngre

vetenskapsidkare inom fakulteten eller sektionen. En av större akade-

miska konsistoriet tillsatt kommitté föreslår därefter en eller två av de

anmälda till erhållande av understödet, varefter kanslern för rikets uni-

versitet utdelar understödet. Om enighet ej uppnås inom kommittén skall

större akademiska konsistoriet avgiva förslag. (1877.)

OSCARISKA, 1 å 186 kronor. Utdelas till studerande som minst två ter-

miner vistats vid universitetet och som ej är graduerad. Studentnatio-

nernas seniorer uppföra vid sammanträde inför universitetets rektor

tre av de sökande på förslag, varefter och sedan större akademiska

konsistoriet yttrat sig, kanslern för rikets universitet utser stipendiat.

Om vid universitetet finnes och som sökande anmäler sig studerande,
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som härstammar från prostarna Kalsenius och Petrgeus i Söderbärke
och Erik Matsson Norberg, född på Nordanåker i Tierps socken, skall
sådan sökande ovillkorligen erhålla ett rum å förslaget. Stipendiet får
åtnjutas i tre år. Prolongation på ett eller högst två år kan beviljas,
om stipendiaten under stipendietiden ej hunnit taga någon akademisk
grad eller efter avlagd filosofisk grad vill taga teologisk grad. (1823.)

*OXENSTIERNAS, 2 å 90 kronor. Förvaltas av domkapitlet i Uppsala.
Stipendierna utgå till fattiga teologie studerande, som äro synnerligen
framstående i sina studier. Domkapitlet i Uppsala uppför tre av de sö-
kande på förslag, varefter stipendiets kurator, huvudmannen för grevliga
ätten Oxenstierna, utser stipendiat. Stipendierna få innehavas i tre år.

(1720.)

FREDRIK PAASGHES. Fondens syfte är att tjäna till underlättande av
norska studerandes vetenskapliga studier vid Uppsala universitet. När
kapitalet vuxit till 25,000 kronor skall årligen utgå 600 kronor i understöd
och resten av avkastningen läggas till kapitalet till dess att ett andr-
stipendium kan inrättas eller det redan bestående stipendiet fördubblas.
Stipendiet kan sökas av studerande, som är norsk medborgare och in-
skriven vid norskt universitet eller högskola samt ej är äldre än 25 år.

(1943.)

OLOF PALMES, 1 å 807 kronor. Tilldelas vetenskapsidkare vid Upp-
sala universitet, vilken »bedriver forskningar, ägnade att belysa Finlands
ställning inom det gamla svenska riket och dess insatser i vår samfällda
historia och kultur». Finnes ej sådan vetenskapsidkare kan stipendiet, helt
eller delat, utdelas såsom belöning för av svensk forskare utgivet arbete,
vilket i dylikt fall även må kunna behandla ett ämne ur Finlands senare
historia. Stipendiet utdelas vart tredje år av en nämnd bestående av
universitetets professorer och docenter i historia, historiska föreningens
sekreterare och tre studenter, vilka utses av nämnden. Vid val av stipen-
diat är nämnden obunden av inkomna ansökningar och formella meriter.
(1918.)

PALMSTRUCHS, 1 å 206 kronor. Utdelas som understöd åt en stude-
rande yngling, vilken företrädesvis sysselsätter sig med botaniska eller
zoologiska studier. Stipendiet får innehavas i tre år. (1883.)

*JOHANNES PETTERSSONS, 1 å omkring 650 kronor. Utdelas till »fat-
tiga prästmän, som vid akademien taga prästexamen, inom Wexiö stift

födde, vilkas befogenhet hertill pröfvas av deras lärare» vilket tolkas så
att stipendiet utdelas till fattiga teologie studerande, födde inom Växjö
stift. Enligt prejudikat skall stipendiat, född före sammanslagningen av
Växjö och Kalmar stift (1 jan. 1914) vara född inom det dåtida Växjö stift,

sökande född efter sammanslagningen är kompetent om han är född inom
det sammanslagna stiftsområdet. Teologiska fakulteten utdelar stipendiet
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för ett år i sänder men samma person kan erhålla detsamma flera år
efter fakultetens beslut och efter ny ansökan. (1894.)

PIPERS, 2 å 136 kronor och 5 å 100 kronor. Utdelas två till teologie
studerande (de båda större), ett till juris studerande, ett till medicine
studerande, två för sådana, som studera humaniora och ett för sådana,
som studera matematik. Företrädesrätt tillkommer släktingar till riksrå-
det greve Carl Pipers maka Christina Piper. Större akademiska konsisto-
riet upprättar förslag, varefter stipendiater utses av stipendiernas kura-
tor, som är huvudmannen för ätten Piper. (1718.)

*RAMSELES, 1 å 250 kronor. Utdelas till studerande som äro avkom-
lingar av brukspatronen på Prästhyttan i Hedemora socken Lars Dahl
och som studera bergsvetenskap och mekanik. Stipendiet sökes hos pro-
fessorn i kemi och utdelas av stipendiets kurator i kommerskollegium.
(1789.)

RAPPES, 1 å 656 kronor eller två å 328 kronor. Utdelas i första hand
till en eller två på manliga linjen i rätt nedstigande led från friherre
Adolf Fredric Gustafsson Rappe härstammande avkomlingar, som studera
vid något av rikets universitet. Om sådan släkting ej finnes utgå två sti-

pendier å 132 kronor och fyra å 98 kronor till från Fjellstedtska skolan
i Uppsala utgångna medellösa studerande, som vid Uppsala universitet

bereda sig för det prästerliga kallet, vare sig de idka teologiska studier
eller sådana, som utgöra dessas underlag. För den händelse inga eller icke
tillräckligt antal sådana sökande finnas, får stipendierna tilldelas annan
lika kvalificerad studerande. Fjellstedtska skolans styrelse upprättar, då
släkting icke finnes, förslag. Större akademiska konsistoriet utser stipen-

diaterna. Släkting får uppbära stipendiet i fyra år men kan efter förnyad
årlig ansökan få prolongation obegränsat antal år. Icke släkting åtnjuter
stipendiet i två år men kan, om Fjellstedtska skolans styrelse därtill finner
skäl, få behålla detsamma ytterligare två år efter särskild prövning för
varje av dessa år. (1880.)

REGNELLS, 1 å 240 kronor. Utdelas till en genom flit och uppförande
därav förtjänt medicine studerande med företrädesrätt för sådan stude-
rande av Upplands nation så vida denne i allt övrigt anses lika förtjänt

av stipendiet som medsökande. Vid varannan ledighet äga avkomlingar
i rätt nedstigande led till och med det tredje av i första rummet direk-
tören i Jernkontoret Isaac Gustaf Clason och i andra rummet av kyrko-
herden i Vänge Georg Gustaf Fant, oberoende av vad slags studier de idka
och vilken nationsförening de tillhöra, rätt att söka stipendiet och skola
vid dess tillsättande framför alla medsökande komma i fråga, förutsatt

att de genom flit och uppförande kunna anses förtjänta av stipendiet.

Vid tillsättande av stipendiat bör mera avseende fästas vid det hopp om
ett fruktbärande användande av stipendiet, som naturlig begåvning, god
flit och sedligt uppförande kunna ingiva, än vid de sökandes större eller
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mindre behov av understöd, vilket sålunda först vid liknande förhållande

i övrigt får fälla utslaget. Ingen må tilldelas stipendiet som uppnått 28

års ålder. Då släkting söker stipendiet utdelas detta av stipendiets in-

spektor samt inspektor och förste kurator i den eller de nationer, som de

sökande tillhöra. I övriga fall utses stipendiat av samtliga lärare (pro-

fessorer och docenter) inom medicinska fakulteten. Stipendiet får upp-

bäras i fyra år med möjlighet för stipendiat, som är medicine studerande,

till ett års prolongation, därest han avlagt medicine kandidatexamen.

Även icke medicine studerande kan erhålla ett års prolongation. (1871.)

*REGNELLS ZOOLOGISKA GÅVOMEDEL. Av avkastningen utgå under-

stöd å sammanlagt omkring 1,600 kronor dels för undersökningar, som

avse att utreda någon större eller mindre del av landets, sötvattnets eller

havets djurvärld inom Sverige och tillgränsande områden i vår världs-

del, dels för resor till mera avlägsna orter i och för zoologisk forskning

i naturen eller i museer. Understöd sökes före utgången av augusti må-

nad hos vetenskapsakademien, som utdelar understöd ur fonden. (1884.)

RENSTRÖMS, två å 290 kronor. Utdelas till obemedlade och hopp-

givande studerande utan avseende å nation och studieriktning. Stipen-

dierna uppbäras i tre år. (1867.)

H. REUTERDAHLS, två å 180 kronor. Utdelas till fattiga, arbetsamma,

för ett sedligt och aktningsvärt uppförande kände, i teologiska fakulteten

inskrivna och med teologiska studier verkligen sysselsatta studerande,

som nyligen börjat sina teologiska studier, med företräde för teologie stu-

derande, som bland sina förfäder på fäderne- eller mödernesidan har en

medlem av Hammarskjöldska släkten under nr 135 på riddarhuset. Sti-

pendiater utses av ärkebiskopen. Stipendierna få åtnjutas i tre år. (1870.)

*RIDDARHUSSTIPENDIER för adliga studerande vid universitet och

högskolor. Ledigförklaras som regel varje hösttermin genom kungörelse

i Post- och Inrikes tidningar samt genom anslag å universitetets anslags-

tavla. Ansökningar skola ingivas till riddarhusdirektionen. Vid ansökan

skall fogas bland annat åldersbetyg, intyg om sökandens och hans för-

äldrars förmögenhetsvillkor, sökandens behov av understöd samt intyg av

riddarhusstipendiaternas inspektor att sökanden ej åtnjuter något stipen-

dium eller annat publikt understöd eller, i motsatt fall, beloppet därav.

Adliga kadettskolefondens, 4 å 600 kronor och 7 å 500 kronor. Utdelas

till studerande tillhörande å riddarhuset före den 6 juni 1809 introdu-

cerade ätter eller äldsta söner av huvudmän för övriga å riddarhuset in-

troducerade ätter med företräde för dem, som befinna sig i de mest be-

hövande omständigheter;

Bergenstiernas, 11 å 225 kronor. Utdelas till fattiga adliga ynglingar

eller äldste söner av huvudmän för sedan den 6 juni 1809 adlade ätter,

vilka idka studier för vinnande av inträde i några av de civila staterna

med företräde för de mest behövande och tillika företrädesrätt för sö-

kande, som äro besläktade med donator;
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Generalmajor O. M. Björnstjernas, 2 å 800 kronor. Utdelas till adliga

ynglingar eller äldste söner till huvudmän för sedan den 6 juni 1809 in-

troducerade ätter, vilka vid inrikes universitet idka studier för under-

gående av ämbetsexamen eller vinnande av akademisk lärdomsgrad eller

ock studera vid teknisk högskola med företrädesrätt för dem, som befinna

sig i de mest torftiga omständigheter och företrädesrätt jämväl under lika

omständigheter i övrigt för dem, vilkas fäder på något sätt utmärkt sig i

fäderneslandets tjänst samt vidare i främsta rummet för dem, som bära

det Björnstjernska namnet och därefter för dem, som styrka släktskap

med testator i icke avlägsnare än sjätte led;

Boijes, 1 å 1,600 kronor. Utdelas bland annat för utbildning vid uni-

versitet till civil- eller läkarebefattning till studerande manlig ättling av

adliga ätten Boije af Gennäs samt adlig ättling å mans- eller kvinnosidan

av kaptenerna Carl Georg och Johan August Stenfelt;

Greve Christer Bondes, ett antal stipendier å tillhopa omkring 10,000

kronor för manliga eller kvinnliga sökande avkomlingar i rätt nedsti-

gande led av greve Carl Trolle-Bonde och grevinnan Eva Trolle-Bonde,

född Leijonhufvud, för uppfostran och kunskapers inhämtande;

Brauns, 1 å 225 kronor. Utdelas till fattig adlig yngling, som vid något

av rikets universitet eller karolinska institutet eller tekniska högskolan

utbildar sig för att bliva civil tjänsteman, läkare eller ingenjör;

Edelstams, ett understöd å 800 kronor, som i vissa fall kan utgå till be-

hövande medlemmar av ätten Edelstam, för studier vid universitet eller

därmed jämförlig högskola;

Fröken Mathilde Fleetwoods, 1 å omkring 700 kronor. Utdelas bland
annat till manlig eller kvinnlig ättling av familjen Fleetwood som under-

stöd för studier vid högskola, dock högst till fyllda 25 år, ev. 30 år;

Gyllenbergs, 1 å 700 kronor och 1 å 1,000 kronor, för yngling, som vid

inrikes universitet eller därmed jämförlig anstalt idkar studier för vin-

nande av akademisk lärdomsgrad;
Fritz Gyllensvärds, 2 å 425 kronor för ekonomiskt understöd åt yng-

lingar och flickor, bärande namnet Gyllensvärd, för utbildning i skola

eller universitet;

von Hartmansdorffska, 6 å 1,000 kronor. Utdelas till fattiga adliga yng-

lingar eller äldste söner av huvudmän till efter den 6 juni 1809 å riddar-

huset introducerade ätter, som vid något av rikets universitet utbilda sig

att bliva civila tjänstemän med företräde för de mest behövande och med
företrädesrätt tillika för ynglingar av von Hartmansdorffska, Grönhagen-
ska eller Ehrencronska adliga ätterna;

Överste Selim Heijkenskjölds, 1 å omkring 1,200 kronor som understöd
för studier för studerande tillhörande Heijkenskiöldska släkten;

Wolfgang Heijkenskiölds, 1 å omkring 2,000 kronor för manlig eller

kvinnlig studerande vid något av statens läroverk eller universitet med
företräde för släktingar;

Abela och C. M. Linds av Hageby, 2 å 500 kronor till studiehjälp i lärda

eller praktiska ämnen åt ynglingar av adliga ätten Lind av Hageby och

4-506358
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friherrliga ätten Adelsvärd, av den gren som härstammar från friher-

rinnan Brite Adelsvärd, född Hammerberg;

Lindencrona af Klintebergs, 4 å 600 kronor i främsta rummet studie-

hjälp åt medellösa manliga medlemmar av familjerna Klinteberg och
Lindencrona eller om sådan ej finnes åt annan medellös yngling, som
kan styrka släktskap med nämnda donatorer;

Lowisins, 1 å 435 kronor. Utgår som studiehjälp åt vid civil eller mili-

tär högskola studerande man som är i behov av understöd, med företräde
för medlemmar av familjerna Lowisin, von Heijne eller därmed befryn-
dad släkt;

Löfvenskjölds, 2 å 3,500 kronor. Utdelas som understöd för studier vid
svenska läroanstalter till ättlingar på manliga linjen av Coyetska och
Leijonhufvudska släkterna, vilka som stamfader kunna räkna generallöjt-

nanten J. G. Coyet eller Sara Christina Löfvenskjöld, gift med friherre

Abraham Leijonhufvud;

Fredrik Johan Mänderströms, 2 å 400 kronor, till behövande studerande
»att innehavas till dess utbildningen avslutats»;

Greve H. S. Mörners och hans makas, 1 å 800 kronor. Utdelas för ut-

bildning vid universitet m. fl. läroanstalter för manliga eller kvinnliga
medlemmar av grevliga ätten Mörner med namnet Mörner å manliga lin-

jen härstammande från greve Hampus Stellan Mörner och hans maka f.

Strokirk;

Olivecreutzs, 2 å 750 kronor. Utdelas till ynglingar av adlig börd, som
studera vid universiteten i Uppsala och Lund;

von Otter-Printzenskiölds, 3 å 250 kronor. Utdelas till fattiga adliga yng-
lingar med företräde för »von Ottrar och deras frälse släktingar samt
Printzenskiöldar och deras frälse släktingar»;

Paulis, 18 universitetsstipendier å 1,200 kronor. Utdelas till medellösa
adliga ynglingar som vid rikets universitet bereda sig att bliva civila

tjänstemän eller läkare med företräde för ynglingar av Pauliska och
Rosenmiillerska adliga ätterna i denna ordning och företräde framför
oskylde för dem, som kunna styrka släktskap med donator;

Förre kaptenen greve Erik Posses, 3 å 1,000 kronor. Utdelas till obe-

medlade adliga ynglingar eller flickor som visat avsevärd teoretisk eller

praktisk begåvning, för bestridande av deras utbildning. Kan förnyas så

länge behovet varar;

Qneckfeldt-Rosencrantz', 4 å 200 kronor. Utdelas för kunskapers in-

hämtande till adliga hoppgivande och behövande ynglingar mellan 18
och 25 år, vilkas fäder introducerats före 1809, med företräde för släkting

till donator kaptenen C. G. Queckfeldt och hans hustru, född Rosencrantz;
Ramsays-Pinellos, 2 å 450 kronor. Utdelas det ena till »unga släktingar,

manliga eller kvinnliga» som tagit studentexamen och äro barn till föga
bemedlade föräldrar. Företräde bland kvinnliga sökande för den, som vill

studera medicin eller botanik, det andra för yngling, som vill ägna sig åt

studiet av astronomi med företräde för släkting;

Rehbinders, 9 understöd å 1,000 kronor, som kunna utdelas som studie-
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stipendier till lovande ynglingar företrädesvis medlemmar av Rehbinder-

ska släkten och därnäst med denna befryndade släkter;

Fröken Lotten Reuterskiölds, ett antal stipendier som understöd för ut-

bildning vid akademier med företräde för behövande avkomlingar av

kammarherre Adam Didrick Reuterskiöld;

Fröken Thomasine Reuterskiölds, 1 å 600 kronor till kvinnlig släkting

med namnet Reuterskiöld;

Kammarherre C. J. A. Roos 7

af Hjälmsäter, 2 å 500 kronor. Utgå till vid

något av rikets universitet studerande medellös yngling tillhörande nå-

gon av de före den 6 juni 1809 introducerade ätterna med företrädesrätt

för den, som tillhör adliga ätten Roos af Hjälmsäter;

Fröken Hanna Roos' af Hjälmsäter, 6 å 500 kronor, 2 å 1,000 kronor.

Stipendierna å 1,000 kronor utgå till adlig person, som uppnått högre ut-

bildning som akademidocent eller idkare av vetenskap eller konst m. m.

Stipendierna å 500 kronor för utbildning å den militära eller civila banan.

Företrädesrätt för sökande tillhörande ätten Roos af Hjälmsäter, i annat

fall därmed besläktad ätt;

Carl Scheffers, 1 å 1,500 kronor. Utgår till fattiga adliga ynglingar, som

fortsätta sina studier vid något av universiteten, krigsskolan, tekniska

högskolan eller genomgå högre kurs i lantbruksvetenskap med företräde

för ynglingar av Schefferska ätten;

von Schewens, 2 å 1,000 kronor. Utdelas till två adliga personer, som

antingen vid akademien i Uppsala eller någon annan akademi eller eljest

idka studier med företräde för »någon av vår släkt» (donatorer Georg

Rernhardt von Schewen och hans hustru Gertrudt Brandeburg von

Schewen)

;

E. W. Schildts, 1 å 360 kronor. Utgår till obemedlad adlig studerande

vid universitet eller högskola;

Victor Schutzercrantz', 1 å 500 kronor. Utdelas till medicine studerande

vid rikets högskolor;

von Stockenströrns, 1 å 400 kronor. Utdelas till adlig studerande vid

Uppsala universitet helst till den som studerar bergsvetenskap. Utgår i

sex år;

Trolle-Bondes, 2 å 800 kronor. Utdelas till ynglingar, studerande vid

något av rikets universitet, högre läroverk eller krigsskolan med före-

träde för donators Gustaf Trolle-Bondes descendenter utan avseende å

stånd, i andra hand annan yngling av adlig börd.

RIDSTIPENDIER utgå varje termin som kostnadsfri undervisning i

ridning för fyra studenter. Utdelas av universitetets rektor.

*RIKSBANKENS JUBELSTIPENDIUM, 2 å omkring 325 kronor. För-

valtas av styrelsen för bankostatens änke- och pupillkassa. Utdelas till

studerande, vilkens fader är eller varit anställd vid riksbankens huvud-

kontor, dock kan i brist på sådan sökande det ena stipendiet tilldelas stu-

derande av Stockholms nation. Stipendierna få åtnjutas i två år med högst

två års prolongation. (1868.)
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ROSENHANES, 1 å 224 kronor. Utdelas till studerande, som i svenska
historien och antikviteterna redan lagt god grund och är hågad att sig

därutinnan vidare förkovra. Vid lika kompetens äger den mest behövande
företräde. Stipendiet får ej tilldelas någon eller behållas av någon, vars
sammanlagda stipendiesumma därigenom skulle komma att överstiga
1,000 kronor. Filosofiska fakulteten uppför tre av de sökande på förslag,

varefter hovkanslern utnämner stipendiat. »Hovkanslerns» tillsättningsrätt

tillkommer chefen för Justitiedepartementet. Stipendiet får innehavas så
länge stipendiaten uppehåller sig vid universitetet även som akademisk
lärare till dess han kommer i åtnjutande av publik lön av högst 1,500
kronor. (1813.)

RUNDLUNDS, 1 å 700 kronor. Utdelas till studerande, som visat sig

äga goda kunskaper i matematik eller fysik och som anses behöva och vara
förtjänt av understöd. Stipendiet får innehavas i två år med prolonga-
tion i sammanlagt högst tre år. (1917.)

IVAR OCH HEDVIG RYDEBERGS. Fondens ändamål är att stödja den
nordiska arkeologiska forskningen vid Uppsala universitet bland annat
genom stipendier. Anslag ur fonden utgå icke tills vidare. (1932.)

RYSTEDTS, 1 å 164 kronor. Utdelas växelvis för teologie studerande
och medicine studerande så att det av vardera kategorien innehaves i

tre år; utgår till medellösa studerande, »som gjort sig kända för ett upp-
förande, som, utgående från en levande gudsfruktan, står i överensstäm-
melse med deras viktiga framtida kall». Stipendiet uppbäres i tre år.

(1856.)

RÖNNOWS PREMIUM, 1 å 154 kronor. Utdelas som premium för stu-

dier i makroskopisk och mikroskopisk anatomi till den studerande, »som
gjort det bästa anatomiska stycke, att kunna förvaras». Medicinska fa-

kulteten utdelar premiet varje vårtermin utan ansökan. (1787.)

*JONAS SAMZELII RUM, 1 å omkr. 300 kr., vilket utgår i form av ned-
sättning av hyran för ett rum i något av studentkårens studentbostads-
hus; uppbäres i 6 terminer med möjlighet till 2 terminers prolongation;
för »förtjänt aktiv studerande, som gjort sig känd för stadgat och ordent-
ligt levnadssätt och som är eller varit verksam på framträdande post
inom kåren, med kåren samverkande stiftelse, nation eller mera be-
tydande studentförening eller eljest gjort insatser till studenternas gagn».

*SCHÉELEFONDENS, 1 understöd å omkring 800 kronor. Utdelas för

någon maktpåliggande undersökning uti experimental-kemi eller farma-
ceutisk kemi. Sökes inom utgången av november månad näst före sti-

pendieåret hos vetenskapsakademien, som förvaltar fonden och vart
tredje år (senast 1949) utdelar understödet. (1892.)

SCHLACHTERS. Avkastningen skall, sedan den blivit disponibel, ut-

delas som stipendium till medellös studerande, tillhörande teologiska
fakulteten. (1950.)
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HENRIK SGHuGKS PRIS, 1 å 2,500 kronor utdelas tillsvidare vid slutet

av varje vårtermin av humanistiska sektionen till den studerande, som

under läsåret för vinnande av filosofisk doktorsgrad utgivit och försvarat

den mest förtjänstfulla disputationsavhandlingen om ett till sektionens

läroområde hörande historiskt ämne.

SEDERHOLMS, 6 å 250 kronor. Av stipendierna utdelas 2 för teologiska,

2 för medicinska studier, 1 för studier i matematik och bergsvetenskap

samt 1 för andra filosofiska studier. Till erhållande av dessa stipendier

äro mindre bemedlade studerande behöriga, som äro kända för gudsfruk-

tan, sedlighet, flit och i allmänhet för de egenskaper, som giva förhopp-

ning om större framsteg och allmänt gagn, dock ej någon, som fyllt 25

år. Företräde tillkommer vid universitetet studerande av förste expedi-

tionssekreteraren Henrik Fredrik Sederholms släkt, svensk eller finne, som

är i behov av stipendiet. Teologiska fakulteten tillsätter stipendierna för

teologie studerande, större akademiska konsistoriet de övriga. Stipen-

dierna få innehavas i tre år. (1847.)

R. SERNANDERS FORSKNINGSFOND. Fondens avkastning användes

som stöd för yngre forskares arbete inom
botaniken (särskilt växtgeografien, inklusive växtsociologien, inom eko-

logien och den ekologiska morfologien)

;

kvartärgeologien (särskilt torvmosseforskningen, florans, faunans och

klimatets historia, jordartsgenetiken och markläran)

;

kulturhistorien (t. ex. fältarkeologi, topografisk ortnamnsforskning,

hortikulturhistoria, Linnéforskning o. d.)

ävensom för utredningar i frågor rörande naturskydd och hembygds-

vård.

Forskningsstipendiet utdelas av en nämnd bestående av Söderman-

lands-Närkes nations inspektor som ordförande och av fyra ledamöter, ut-

sedda årligen före september månads utgång av naturvetenskapliga stu-

dentsällskapets botaniska sektion, av dess geologiska sektion, av för-

eningen Urd och av geografiska föreningen. Stipendiet, som skall tills-

vidare utgå med 400 högst 600 kronor, kan efter ansökan tilldelas stu-

derande eller docenter vid Uppsala universitet för forskningsresor inom

Sverige, för studieresor till utlandet, för försöksanläggningar, instrument-

köp eller för expenser vid bearbetning av vetenskapligt materiel. Vid

utdelandet av stipendiet bör såvitt möjligt iakttagas att botaniken tillgodo-

ses i samma utsträckning som de övriga ovannämnda vetenskapsgrenarna

tillsammantagna. (1931.)

*SIDENBLADHS, 2 å omkring 1,000 kronor. Utdelas åt söner eller dött-

rar till vetenskapsakademiens svenska ledamöter och ordinarie tjänste-

män för studier vid högre läroanstalter, universitet, högskolor och andra

dylika högre läroanstalter, även för militära ändamål och för lantbruk.

Som tjänstemän räknas härvid ej blott akademiens egna tjänstemän utan

även de av akademien tillsatta föreståndare och tjänstemän vid de under
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hennes inseende och vård ställda institutioner. Fonden förvaltas av ve-
tenskapsakademien, som tillsätter stipendiater. Endast en kvinnlig sti-

pendiat må för varje år tillsättas. Stipendium sökes hos vetenskapsaka-
demien före ingången av det år, för vilket stipendiet avses. Vid ansökan
skall fogas bland annat intyg att sökanden för studiernas bedrivande ej

besitter tillräckliga penningmedel. (1911.)

SJÖBRINGS, 1 å 200 kronor. Utdelas till behövande studerande »som
egentligast vinnlagt sig om insikt i latinska och grekiska språken samt de
semitiska dialekterna, i synnerhet hebreiskan». Smålands nations inspek-
tor skall i samråd med professorerna i »romerska, grekiska och öster-
ländska litteraturen» avgiva yttrande rörande de sökande till stipendiet.
Stipendiet får uppbäras i tre år. (1842.)

SOLLENII, 1 å 178 kronor, 3 å 120 kronor. Det större stipendiet ut-
delas till behövande studerande av adlig ätt med företräde för den, som
tillhör släkten Tilas eller om denna utdött den, som är äldst och när-
mast släkt med den siste av släkten Tilas. De tre mindre stipendierna ut-
delas till behövande studerande: det ena till prästson, född i Fjärdhundra
och inskriven i Fjärdhundra nation (= Upplands) ; det andra till borgar-
son alternerande mellan Upplands och Ångermanlands (= Norrlands) na-
tioner på så sätt att det behålles inom vardera nationen sju år; denne bor-
garson skall vara född i ena fallet i Enköping, Sigtuna, öregrund, öst-
hammar eller Norrtälje och inskriven i Fjärdhundra nation, i andra fallet
i Härnösand och inskriven i Ångermanlands nation, det tredje stipendiet
till »en studerande lappmansson från Lappland». Stipendierna innehavas
i sju år. Det adliga stipendiet får ej innehavas längre än till fyllda 24 år,
de ofrälse, som kunna antagas som stipendiater, få ej vara under 18 år
och ej över 25 år gamla, dock att till innehavare av stipendiet för lapp-
mansson får utses studerande som överskridit 25 års ålder. Universite-
tets kansler och prokansler äga i samråd utse stipendiater. (1725.)

SPARFELTS, 1 å 400 kronor. Utdelas till behövande studerande med
företrädesrätt för släkting till majoren Anders Sparfelt och hans hustru
Katarina von Gröt Johann. Stipendiet får uppbäras i sex år. (1695.)

GUSTAF ALEXIS SPARRES, 2 å 900 kronor. Utdelas till behövande
ynglingar tillhörande Stockholms, Västgöta eller Västmanlands-Dala
nationer med företräde för ynglingar, som studerat vid Södra latinläro-
verket i Stockholm eller som härstamma från Norra Fågelås, Husaby,
öva eller Skälvums socknar i Västergötland eller Nedan Siljans dom-
saga i Dalarna. (1917.)

STARBÄGKS, 1 å 870 kronor. Utdelas som »uppmuntran för utmärkta
framsteg i studium af Historien bland studerande vid Upsala universitet».
Stipendiat äger utan särskilt tillstånd uppbära stipendiet för forskningar
i svenska arkiv, bibliotek och därmed jämförliga samlingar även utom
Uppsala men för dess åtnjutande utom Uppsala vid andra vetenskapliga
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inrättningar sökes tillstånd av större akademiska konsistoriet. Eftergift

från gällande bestämmelser om stipendiats närvaro vid universitetet må
ej medgivas för studier vid andra svenska universitet eller högskolor. Sti-

pendiet får åtnjutas i tre år med ett års ev. prolongation. (1876.)

STATSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS. Räntebehållningen å fonden

utdelas vart annat eller vart tredje år som stipendier eller premier till

understöd och uppmuntran av vetenskaplig forskning inom statskunska-

pen i Uppsala. (1947.)

DOMPROSTEN STAVES, 1 å 194 kronor. Årliga räntan skall vid slutet

av varje akademiskt läsår användas till ett premium åt teologie stude-

rande, som ådagalagt framstående insikter i Gamla testamentets exegetik.

Premiet utdelas av teologiska fakulteten utan ansökan på förslag av den

professor i exegetik, som uppehåller undervisningen och examinationen

inom Gamla testamentets exegetik och får uppbäras under en tid av tre

år. (1922.)

STIEGLERS, 8 stipendier, fördelade i fyra klasser. Utdelas till medel-

lösa unga studerande, två teologie studerande, den ene född i Stockholm

och den andre i Ångermanland, två studerande, den ene född i Östergöt-

land och den andre i Västergötland, av vilka två den ena skall studera

»Philologica och Linguas», den andre »Historias och Antiquitates Sueco-

Gothicas» samt två studerande utan avseende å studieriktning, den ene

född i Stockholm och den andre i Uppland, de återstående två stipen-

dierna utgå som resestipendier. Stipendiat börjar med stipendium i s. k.

klass IV å 460 kronor, uppflyttas efter två år i klass III å 610 kronor och

efter ytterligare två år i klass II å 690 kronor samt är därefter berättigad

till resestipendium i två år (se avd. Resestipendier) . Uppstår ledighet under

den ordinarie stipendietiden av åtta år tillsättes sålunda ledigblivet stipen-

dium för den återstående delen av åttaårsperioden och den nye stipendia-

ten inträder då i den klass den förre stipendiaten innehade, då han från-

trädde stipendiet. (1710.)

* STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM, 22

st. å 220 kronor, vilket belopp avdrages från den ordinarie rumshyran

per läsår. Stipendierummen äro: Almqvist & Wiksells rum, innehaves i

högst sex terminer. Artédis rum, innehaves i högst sex terminer. Björks

rum, innehaves i högst sex terminer med företräde för studerande från

Norrland eller Östergötland. Engströmers rum, innehaves i högst sex

terminer med företräde för student tillhörande Norrlands nation. Fors-

skåls rum, innehaves i högst sex terminer. Hasselqvists rum, innehaves i

högst sex terminer. Kalms rum, innehaves i högst sex terminer. H. M.

Konungens rum, innehaves i högst sex terminer. Linnés rum, innehaves i

högst sex terminer. Löflings rum, innehaves i högst sex terminer. Midälva-

rummet, innehaves i högst fyra terminer med företräde för student från

Medelpad eller Jämtland och i andra hand för annan medlem av Norr-

lands nation. Rudbecks rum, innehaves i högst sex terminer. Solanders
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rum, innehaves i högst sex terminer. Sparrmans rum, innehaves i högst

sex terminer. Sundsvallsbankens 2 rum, innehaves i högst sex terminer,

för studerande från något av de Norrländska länen och tillhörande endera
av Norrlands eller Gästrike-Hälsinge nationer. Svenska Handelsbankens
rum, innehaves i högst sex terminer. Thunbergs rum, innehaves i högst
sex terminer. Upplandsbankens rum, innehaves i högst sex terminer med
företräde för student från Uppsala, Stockholms eller Västmanlands län.

Dessutom f. n. tre tillfälliga stipendierum för högst sex terminer.

STJERNAS, 1 å 185 kronor. Utdelas årligen till en studerande vid Upp-
sala eller Lunds universitet såsom understöd för undersökning eller för

utgivande av vetenskapligt arbete rörande förhistorisk arkeologi eller

något därtill närgränsande forskningsområde inom annan vetenskap. Sti-

pendiet sökes före februari månads utgång hos filosofiska fakulteterna i

Uppsala och Lund. Vardera fakulteten uppgör förslag avseende de till

resp. fakultet inkomna ansökningar, varefter Vitterhets-, Historie- och
Antikvitetsakademien utser stipendiat. På förslag av stipendiets inspektor

kan stipendiet även utdelas utan ansökan som belöning för redan utgivet

arbete såvida dettas författare är i behov av understöd. (1914.)

STJERNECREUTZ', 8 å 188 kronor (första terminen uppbäres halva
stipendiebeloppet). Två stipendier utgå inom varje fakultet och utdelas

till studerande, som minst två terminer tillhört universitetet och äro barn
av adelsmän, präster, borgare eller andra ståndspersoner samt »äro så för

sig komne i studier att han, ibland annat, redigt kan explicera och utan
grammatikaliska fel skriva latin, såsom nödvändigt och gagneligt i alla

vetenskaper». Vid lika meriter i övrigt skall avseende fästas vid sökandes
medellöshet. Företrädesrätt, oberoende av fakultet, tillkommer studerande,

som härstamma från postdirektören Lars Kinberg och hans hustru Kata-

rina Forssman, samt kvartermästaren Göran Kinberg. Stipendierna få

uppbäras i fyra år. Varje fakultet upprättar förslag på tre sökande, var-

efter stipendiat utses genom lottning i det större akademiska konsistoriet.

(1794.)

*SYSKONEN STRANENSKYS, 2 å 350 kronor.' Utdelas på vårterminen
två på varandra följande år, varefter tredje årets ränta lägges till kapi-

talet. Stipendierna tilldelas studerande, som äro i verkligt behov av eko-

nomiskt understöd och som föra ett sedligt och nyktert levnadssätt, som
giver stöd för antagande att medlen rätt användas. Stipendierna sökas

senast 15 mars hos studentkårens direktion, som utser stipendiater.

(1911.)

STRÖMBÄCKS, 2 å 740 kronor. Utdelas till medicine studerande, som
med framgång ägna sig åt studierna med företräde för sådana, som under
skoltiden tillhört Gävle högre allmänna läroverk. För stipendiets erhål-

lande fordras att under minst ett läsår hava bedrivit studier vid medi-
cinska fakulteten i Uppsala. Stipendiater utses av medicinska fakulteten.
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Stipendiet får innehavas i fyra år dock att på medicinska fakultetens

prövning i varje särskilt fall beror om sökande, som under stipendietiden

avlagt medicine licentiatexamen, fortfarande skall få behålla stipendiet.

(1914.)

STUDENTKÅRENS NORDISKA BELÖNING, å 510 kronor. Utdelas vart

tredje år under november månad av det större akademiska konsistoriet

efter förslag av varje fakultet och sektion samt studentkåren såsom be-

löning åt någon svensk författare, som på svenska språket av trycket

utgivit förtjänstfull avhandling angående något av Danmarks, Finlands

eller Norges nationella förhållanden. (1864.)

*STUDENTKÅRENS, 1 å 150 kronor. Utdelas på höstterminen till stu-

derande, som vistas vid universitetet och befinner sig i sådana omständig-

heter att även en ringa hjälp kan vara honom till verklig nytta. Varje depu-

terad och suppleant i studentkårens direktion äger att senast den 20 okto-

ber till direktionen ingiva förslag till stipendiat, varefter direktionen

inom november månads utgång utser stipendiat. Vart tredje års ränta

tillgodoföres fonden. (1880.)

A. N. SUNDBERGS, 5 å 180 kronor, för fattiga och flitiga studerande,

två för teologie studerande, som äro medlemmar av någon bland ärkestif-

tets, d. v. s. Stockholms, Upplands eller Gästrike-Hälsinge nationsför-

eningar, ett för teologie studerande av Göteborgs nationsförening, ett för

teologie studerande av Värmlands nationsförening och ett för studerande,

som idkar studier för vinnande av filosofie doktorsgrad. Teologiska fakul-

teten tillsätter de för teologie studerande avsedda stipendierna och filoso-

fiska fakulteten det för filosofie studerande avsedda stipendiet. Stipen-

dierna få innehavas i tre år. (1895.)

SUNDLERS, 1 å 90 kronor. Utdelas till understöd åt studerande vid

universitetet med företräde för släkting till landskamreraren T. Sundler.

Stipendiat utses av stipendiets curator, som skall vara en av donators

efterkommande, och får innehavas i tre år. (1798.)

JÖNS SVANBERGS, 1 å 280 kronor. Utdelas som understöd för studiers

idkande vid universitetet åt en verkligen behövande och särdeles lovande

studerande. Stipendiet får uppbäras i tre år, dock med skyldighet för sti-

pendiaten att om hans ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras un-

der studietiden avstå från stipendiet. (1887.)

SWARTZ' MINNESFOND. Av den årliga avkastningen samlas tre fjärde-

delar under tre år och utdelas därefter som understöd för vetenskaplig

forskning eller undervisning vid universitetet. Inkomna ansökningar be-

handlas av en nämnd av åtta ledamöter utsedda en av vardera av teo-

logiska och juridiska fakulteten och två av vardera av medicinska fakul-

teten och filosofiska fakultetens båda sektioner. Nämnden upprättar
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förslag till utdelning, varefter större akademiska konsistoriet utdelar
understöd. (1931.)

SYLVENS, 2 å 710 kronor. Utdelas till den mest behövande bland fli-

tiga, stadgade och lovande medicine studerande av Västgöta nation med
företräde för medicine studerande av vilken nation som helst, som ämnar
utbilda sig till läkare på hednamissionsfältet i Svenska kyrkans missions-
styrelses tjänst och förbinder sig därtill hos missionsstyrelsen. Medicinska
fakulteten utser stipendiat, därest icke sökande anmäler sig ämna ut-

bilda sig till läkare på missionsfältet, i vilket fall missionsstyrelsen utser
stipendiat. Missionsstyrelsen äger i så fall i undantagsfall jämväl be-
stämma att samma studerande må i ett eller högst två år uppbära båda
stipendierna ävensom att tilldela studerande vid medicinska fakulteten i

Lund eller vid karolinska institutet stipendiet, dock med företräde för

studerande vid Uppsala universitet om kompetent sådan finnes. Stipen-
dierna få innehavas i ett år med högst två års prolongation, dock att sti-

pendiat, tillsatt av missionsstyrelsen kan få innehava stipendiet till dess
han fullbordat de studier, som erfordras för legitimation som läkare.

(1917.)

*SÅNGARFONDENS 1905, 1 å 60 kronor. Utdelas utan ansökan vid varje

hösttermins slut av allmänna sångföreningens stipendienämnd till en med-
lem av föreningens första tenorstämma, som förenar god röstbegåvning
med aktivt intresse för sångföreningens arbete. (1905.)

* SÅNGSÄLLSKAPET O. D:S sökas ej.

Axel Erdmanns, 1 å 250 kronor. Utdelas till aktiv O. D:ist, som utmär-
ker sig för intresserat deltagande i sällskapets arbete, god sånglig och
musikalisk begåvning samt ett kamratligt sinnelag. Vid vederbörandes
ekonomiska ställning bör ej fästas avseende. Premiet tilldelas endast i

undantagsfall mer än en gång samma person. Premiet utdelas av en
nämnd bestående av fyra av sällskapet vid varje vårtermins början ut-

sedda medlemmar med sällskapets dirigent som ordförande. Premiet ut-

delas icke t. v. (1918.)

Frsenkels, 1 å 150 kronor. Utdelas till aktiv O. D:ist, som genom lyck-

lig röstbegåvning, kamratligt sinnelag och minst tvenne års intresserat

deltagande i O. D:s arbete därav gjort sig förtjänt. Vid vederbörandes eko-

nomiska ställning bör ej fästas avseende. Premiet kan endast en gång till-

delas samma person. Premiet utdelas av en nämnd av fyra av sällskapet

vid varje vårtermins början utsedda medlemmar av sällskapet med säll-

skapets dirigent som ordförande. (1915.)

Hedenblads, 1 å 300 kronor. Utdelas till aktiv O. D:ist med särskilt av-

seende fäst vid mottagarens kamratliga karaktär samt visade intresse för

att bland sångarna uppehålla kännedom och kunskap om O. D:s standard-

repertoar under tiderna inom manskörsångens a capella-litteratur. Repe-
titör inom sällskapet, som fyller de allmänna villkoren, äger företräde.

Vid lika förtjänst i övrigt skall hänsyn tagas till vederbörandes ekono-
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miska ställning. Stipendiet kan som regel tilldelas samma person högst
tre gånger. Stipendiat utses av en nämnd av fyra av sällskapet vid varje

vårtermins första Stor O. D. valda medlemmar av sällskapet med säll-

skapets dirigent som ordförande. (1922.)

Josephsons, 2 å 150 kronor. Utdelas till god och plikttrogen sångare
som bidrag till fortsatt sångutbildning. Vid vederbörandes ekonomiska
omständigheter bör ej fästas avseende. Stipendiet tilldelas endast en gång
samma person. Stipendiat utses av en nämnd av fyra av sällskapet vid
varje hösttermins början valda medlemmar av sällskapet med sällska-

pets dirigent som ordförande. (1921.)

C. R. Nybloms, 1 å 300 kronor. Utdelas till aktiv O. D:ist som heders-
bevisning för gott kamratskap, god röstbegåvning samt verksamt och in-

tresserat deltagande i O. D:s arbete. Vid vederbörandes ekonomiska ställ-

ning bör ej avseende fästas. Premiet får endast en gång tilldelas samma
person. Premiet utdelas av en nämnd av fyra av sällskapet vid varje vår-
termins början valda medlemmar av sällskapet med sällskapets dirigent
som ordförande. (1919.)

Knut Nybloms minnesfond. Avkastningen kan efter beslut av styrelsen
för stiftelsen O. D:s Jubileumsfond utdelas under namn av »Knut Ny-
bloms belöning» med minimibelopp av 150 kronor till framstående aktiv

sångare med företräde för en andre tenor. (1940.)

Alfred Petterssons sångarpremium, 1 å 75 kronor. Utdelas till förtjänt

aktiv medlem av sällskapet. Premiet utdelas årligen av en nämnd av fyra

av sällskapet vid varje vårtermins början valda medlemmar av sällska-

pet med sällskapets dirigent som ordförande. (1939.)

*G. G. SÖDERSTRÖMS FOND. Avser att befrämja den nationalekono-

miska vetenskapens fria och sunda utveckling i Sverige på fullt veten-

skaplig grund »men icke att stödja och befordra de i senare tid på flera

håll framträdande ovetenskapliga, socialistiskt-kommunistiskt tendentiösa

riktningarna, vilka enligt givarens övertygelse i sina konsekvenser icke

kunna leda till statens, samhällets och mänsklighetens verkliga gagn».

Anslag ur fonden utdelas av vetenskapsakademien efter yttrande av dess

tionde klass dels som stipendier åt framstående yngre forskare inom den
nationalekonomiska vetenskapens område och såsom understöd för ut-

förande av sådana vetenskapliga undersökningar och utredningar, som
framför allt för vårt eget land, kunna vara av vare sig teoretisk eller prak-

tisk betydelse, dels som ersättning och belöning för redan utfört för-

tjänstfullt arbete. Samma person kan högst tre år å rad erhålla anslag ur

fonden. Ur fonden utdelas vidare ett resestipendium å 2,000 kronor. An-
sökningar skola ingivas före den 16 januari till vetenskapsakademien.

Sökande till resestipendium skall vara svensk undersåte och högst 40 år

gammal samt hava genom avlagd examen eller tentamen vid universitet

eller högskola eller genom utgiven skrift eller på annat sätt ådagalagt

goda insikter i nationalekonomi. Sökande till understöd eller ersättning

skall likaledes vara svensk undersåte och redogöra för den undersökning
varför understöd eller ersättning begäres. (1904.)



60

ROB. THALINS, 4 å 1,200 kronor. Utdelas med ett inom varje fakultet.

Stipendiat skall vara begåvad, känd för flit och goda seder, behövande,
samt ingiva goda förhoppningar för framtiden och bör helst till stipen-

diat utses person, som kan visa resultat av redan gjorda studier, dock ej

nödvändigt i form av avlagd examen. För att kunna erhålla stipendium

skall sökande hava uppnått eller under den termin, då stipendiet till-

sättes, uppnå 20 års ålder. Stipendiet får uppbäras högst tre år, dock att

stipendiet under alla förhållanden frånträdes vid slutet av den termin,

då stipendiat fyller 25 år. (1905.)

*HJALMAR THÉELS FOND. Understöd, som ej böra understiga 200

kronor, utdelas åt studerande, vilka vid Kristinebergs zoologiska station

önska bedriva zoologiska studier. Berättigade att söka understöd äro stu-

denter, amanuenser, docenter eller andra yngre vetenskapsidkare. Ansök-

ningar skola före 1 mars ingivas till vetenskapsakademien, som efter

yttrande av zoologiska klassen utdelar understöd. Dylikt får högst tre

gånger tilldelas samma person. Vid utdelning av understöden må hänsyn
mindre tagas till examens- och tjänstemeriter än till undersökningens

plan samt till behovet av medel för dess utförande och äger, av lika kvali-

ficerade sökande, den företräde, som kan anses vara i större ekonomiskt
behov av understödet. Understöd kan beviljas för undersökning, anskaf-

fande av undersökningsmaterial eller inköp av instrument och redskap,

vilka dock skola efter undersökningens slutförande tillfalla stationen.

(1923.)

*THUNS, 2 å 750 kronor. Utdelas till fattiga studerande, helst släktingar

till donator, en född i Stockholm och en i Småland av vilken fakultet som
helst med undantag av den medicinska. Stipendiat skall hava fyllt 20 år

och studerat tre år vid universitetet och stipendiet får innehavas i fyra

år. Stipendierna utdelas av Förvaltningen av borgrättsfonderna i Stock-

holm (riksmarskalksämbetet), som förvaltar fonden, sedan större akade-

miska konsistoriet upprättat förslag. (1731.)

TRANÉRS DOCENTSTIPENDIUM, 1 å 355 kronor. Utdelas till ogift

docent, som i licentiatexamen erhållit högsta betyget i latin eller gre-

kiska och får uppbäras tills befordran med lön erhållits, dock högst till

fyllda 40 år. Stipendiet sökes ej. Utdelas av Östgöta och Kalmar nationer

enligt närmare bestämmelser i donationsurkunden. (1825.)

TRANÉRS S. K. VERSSTIPENDIER, 4 å omkring 400 kronor och 1 å

omkring 200 kronor. Utdelas till ynglingar vid Kalmar eller Linköpings

gymnasium eller i brist på kompetenta sökande därifrån för ynglingar

från andra gymnasier i riket. Stipendierna få behållas under hela gym-
nasietiden och därefter tre a fyra år vid universitetet. Som villkor för

erhållande av stipendium har stadgats att sökande skall hava författat

och vid sin ansökan fogat minst 200 latinska vers och som villkor för

stipendiets behållande vid universitetet att författa minst 200 elegiska la-

tinska vers varje termin. (1825.)
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TRESCHOWS, 1 å 370 kronor. Räntan av fonden skall årligen den 12
oktober av juridiska fakulteten utan ansökan utdelas till en lovande juris

studerande vid Uppsala universitet. Vid medellöshet får ej fästas alltför

stort avseende. Stipendiet bör företrädesvis utdelas till en idrottsälskande,
sund och hurtig student. (1904.)

* SIGNE TRYGGERS, 1 å 400 kronor. Utdelas till medlem av Uppsala
kvinnliga studentförening, som avlagt akademisk examen samt med fram-
gång fortsätter sina vetenskapliga studier vid universitetet.

TULLBERGS FÖR BIOLOGISK FORSKNING. Då avkastningen upp-
gått till belopp, som medger utdelande av stipendium å 1,000 kronor, skall

årligen utdelas ett dylikt stipendium till sådana personer, män eller

kvinnor, som visa intresse och begåvning för biologiska studier. Stipen-
diet får uppbäras i två å tre år men kan om så anses lämpligt få be-
hållas ytterligare lika lång tid. Stipendiet är avsett för studerande i

Uppsala och Stockholm. (1930.)

TÖRNLUNDS, 4 å 400 kronor. Utdelas två till medicine studerande och
två till filosofie studerande av vilken nation som helst »som äro ordent-
liga, arbetsamma och äga vilja och förmåga att göra menskligheten godt
men ej gudsförnekare, anarkister och dylika samhällsförbättrare, som nu
tyckas vara moderna». Stipendiater tillsättas av resp. medicinska och
filosofiska fakulteten för ett till tre års tid »och även något längre om
innehavare anses göra sig därav värdig». (1892.)

WAHLUNDS, ett eller flera å tillsammans omkring 1,300 kronor. Den
varje år disponibla summan används i främsta rummet till understöd för
vetenskaplig resa, för studier vid universitetet eller för utgivande av ve-
tenskapligt arbete åt studerande i romanska språk vid Uppsala univer-
sitet, vilka avlagt examen med detta ämne samt åt docenter i romanska
språk vid universitetet. Ansökningar om understöd skola ingivas till hu-
manistiska sektionen före den 1 november, varefter sektionen efter för-

slag av professorn i romanska språk bestämmer om medlens användande.
Vid bestämmande av medlens användning skall hänsyn tagas ej blott till

sökandes redan förvärvade meriter i ämnet utan även till det angivna
syftet och de sökandes förutsättningar och behov. (1893.)

CHARLOTTA WALLINS, 1 å 130 kronor. Utdelas som understöd åt

någon vid Uppsala universitet studerande, som bereder sig att som präst
inträda i svenska kyrkans tjänst i hemlandet eller å dess missionsfält och
som genom kristlig karaktär, begåvning och brist på egna medel kan an-
ses vara kvalificerad för sådant understöd med företräde för studerande
av Västgöta nation. (1923.)

WALLMARKS, 1 å 396 kronor. Utdelas till skicklig behövande yngre
akademisk lärare, som ej innehar ordinarie lön. Stipendiat utses vid
sammanträde inför universitetets rektor av elektorer, utsedda av student-

nationerna i viss proportion till dessas medlemstal. (1847.)
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*WALLMARKS. Årliga räntan skall utdelas helst åt en enda person an-

tingen som prisbelöning för rön eller uppfinning, som i någon märk-
ligare mån befordrar vetenskapernas och näringarnas framsteg eller till

understöd för undersökning eller resa som anses leda till nämnda mål.

Understöd skola avse någondera av de vetenskaper, inom vilkas område
»rön eller uppfinningar» kunna äga rum såsom företrädesvis matematik,

astronomi, praktisk mekanik, fysik, kemi, mineralogi och teknologi. Un-
derstöd sökes före september månads utgång hos vetenskapsakademien,
som utdelar understöden. (1847.)

VALSGÄRDEFONDENS. Sedan fonden vuxit till 10,000 kronor skola

utdelas ett eller flera stipendier med namn Valsgärdestipendierna. Sti-

pendierna skola utdelas till studerande vid Uppsala universitet, som minst
två terminer varit aktiva medlemmar av seminariet för nordisk och jäm-

förande fornkunskap. Mängden av examensmeriter behöver icke vara

avgörande vid valet mellan de sökande. Stipendierna kunna även utdelas

för studieresor i arkeologiskt syfte. Stipendiater utses av styrelsen för

Föreningen Valsgärdefonden. (1946.)

WASENII, 2 å 2,600 kronor. Stipendiernas syfte är att, till gagn för

fosterlandet, åt obemedlade, yngre manliga studenter vid Uppsala uni-

versitet, vilka genom utomordentlig begåvning och fallenhet för studier

samt genom fläckfri vandel ingiva synnerligen goda förhoppningar för

framtiden, bereda tillfälle att utan ekonomiska svårigheter erhålla full-

ständig akademisk utbildning med företräde för ättlingar av kyrkovärden
Pehr Pehrsson i Ista, Vassunda socken. Stipendierna få innehavas i två

år samt därutöver efter ansökan och ny prövning för varje särskilt år

under den längre tid, som stipendiaten för sina studiers fullbordande be-

höver, dock ej under längre tid än sammanlagt 10 år från det han utsågs

till stipendiat. (1914.)

*TH. WELANDERS, 1 eller 2 å tillsammans 700 kronor. Utdelas till be-

gåvade, flitiga och mindre bemedlade studerande vid universitet eller hög-

skola med företräde för avkomlingar till donator direktör Th. Welanders
föräldrar. Avkomling skall före den 1 oktober till stipendiets inspektor

ingiva särskild ansökan. Inkommer ej sådan ansökan utdelas stipendiet

utan avseende å släktskap av seniorskollegiet eller stipendienämnden inom
den nation, som inspektor för tre år i sänder bestämmer. Härvid bör den
nation i första rummet ifrågakomma, som enligt vad akademisekreteraren

vart tredje år meddelar inspektor i förhållande till sitt medlemsantal har

minsta beloppet av stipendier årligen sig tillägnat, inspektor dock obe-

taget att där han så finner lämpligt tilldela annan nation stipendiet. Sti-

pendiet kan högst tre gånger tilldelas samma person. Inspektor utses av

kanslern för rikets universitet i samråd med chefen för skolöverstyrelsen.

Fonden förvaltas av notariatavdelningen vid AB Svenska handelsbankens

huvudkontor. (1916.)
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*WESTRA GÖINGE HÄRADS. Utgå med varierade belopp till behö-

vande studerande, som idka studier för inträde i prästämbetet med före-

träde för sådana »som vid mognare år af inre drift manas, att idka theo-

logiska studier och förete trovärdiga mäns vittnesbörd om kristeligt all-

var, och bör äfven företräde gifvas sådana, som tillhöra Westra Göinge

Härad». Ansökningar ställas till Västra Göinge domsagas häradsrätt, som
utdelar stipendierna, och skall vid ansökan fogas åldersbevis, bevis att

vederbörande för löpande termin är inskriven vid universitetet, studentbe-

tyg och betyg över avlagda akademiska prov och examina, konfidentiell eko-

nomisk deklaration, däri bland annat bör lämnas uppgift om föräldrars

eller hustrus ekonomiska ställning samt om tidigare erhållna stipendier

samt ovannämnda intyg av två trovärdiga män. Stipendierna kungöras

lediga av teologiska fakulteten efter meddelande från Västra Göinge dom-
saga att medel finnas disponibla för utdelning.

OLOF OLOFSSON WIJKS MINNE, 1 å 1,450 kronor. Utdelas till syn-

nerligen begåvade för flit och goda seder kända behövande studenter för

främjande av botaniska studier oberoende av vilken nation den sökande

tillhör, dock att bland lika förtjänta företräde tillkommer studerande av

Göteborgs nation. Stipendiat utses av professorn i botanik, särskilt

fysiologi och anatomi inom ett förslag upprättat av ett utskott av 8 per-

soner, valda av naturvetenskapliga studentsällskapets botaniska sektion

jämte sektionens sekreterare. Stipendiet får åtnjutas i tre år med ev.

ett års prolongation. (1896.)

*PONTUS WIKNERS, 1 å 500 kronor. Utdelas när samlade räntor nått

tillräckligt belopp till akademisk medborgare i Uppsala, vilken ägnar sig

åt filosofiska studier och hunnit någon högre grad av självständighet i

sina studier. Sökes hos studentkårens ordförande och utdelas av en nämnd
med studentkårens ordförande som ordförande, en ledamot vald av stu-

dentkårens direktion och en av filosofiska fakultetens humanistiska sek-

tion vald sakkunnig. Stipendiet får uppbäras i tre år. (1909.)

WIRSELLS, 1 å 350 kronor. Utdelas som understöd åt medellösa stu-

denter för att underlätta dessas strävanden att uppnå det mål, som de

förelagt sig och med sin vistelse vid universitetet åsyfta men får ej givas

som premier åt dem, som genom redan avlagda akademiska kunskaps-

prov äga en mer eller mindre omedelbar självförsörjning genom inträde

på någon av statens eller kommunens mångfaldiga banor och vilkas fram-

tid sålunda är i väsentlig mån redan betryggad. Stipendiet får innehas

i två år. Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sökande på för-

slag, varefter stipendiat utses vid sammanträde inför universitetets rek-

tor av tre delegerade från var och en av studentnationerna. Vid varje

uppkommande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1864.)

WOLLINS, 12 å 156 kronor. Utdelas till behövande studerande och få

innehavas i tre år. (1869.)
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WREDES, 3 å 254 kronor. Utdelas till studerande vid universitetet som
i brist på tillräckliga medel kunna behöva detta understöd och »så vida
uti sina studier för sig komne, att de med nytta mage kunna desse medel
till sin förkåfring använda». Stipendierna få åtnjutas i fyra, högst fem år.

Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sökande på förslag, var-
efter stipendiat utses av stipendiets kurator, som är den äldste i rätt

nederstigande led av donators familj. (1713.)

ZETTERLINGS PREMIUM. Utdelas på förslag av inspektor, som är en
av professorerna i filosofi, vart tredje år till studerande eller lärare vid
Uppsala universitet för utgiven skrift av filosofiskt och helst religions-

filosofiskt innehåll eller om ingen filosofisk skrift anses böra belönas
för andra än filosofiska skrifter. (1903.)

ÅBERGSSONS. Då avkastningen blivit härför disponibel skall utgå sti-

pendier till kvinnliga juris studerande vid rikets universitet eller hög-
skolor, som visat begåvning och intresse för juridik, med företräde för

dotter till ledamot av högsta domstolen. Stipendierna skola i första hand
utgå till juris kandidater, som för vinnande av juris licentiatexamen eller

juris doktorsgrad fortsätta sina studier, men, om lämplig sådan ej finnes,

jämväl till studerande, som närmast avser att avlägga juris kandidat-
examen. Juridiska fakulteten skall utdela stipendierna och är därvid icke

bunden av inkomna ansökningar. Stipendiet bör utgå med belopp, som
motsvarar skäliga kostnader för ett års studier dock högst 3,000 kronor
per år. Stipendiet får utgå till samma person under ett flertal år. (1934.)

ÅNGSTRÖMS PREMIE, 1 å 400 kronor. Premiet skall utgå till stude-

rande vid universitetet, vilka med kärlek och framgång vinnlagt sig om
den vetenskap, vars framsteg låg professor Anders Jonas Ångström när-

mast om hjärtat, såsom uppmuntran för förtjänstfullt fysikaliskt arbete.

Premiet kan utdelas två gånger under varje treårsperiod och kan i un-

dantagsfall fördubblas. Samma person kan tilldelas premiet två gånger

dock ej för samma arbete. Matematisk-naturvetenskapliga sektionen ut-

delar premiet på förslag av professorn i fysik. (1884.)

ÄRKESTIFTETS, 1 å 464 kronor. Utdelas till en för studier väl begåvad,
rättskaffens och medellös prästson från ärkestiftet eller Stockholms stad,

vilken med framgång idkar teologiska eller religionsvetenskapliga studier

och som ämnar begära prästvigning för ärkestiftet, vare sig han därefter

fortsätter vetenskapliga studier eller ägnar sig åt församlingstjänst eller

lärarverksamhet. Stipendiet får åtnjutas i tre år och får om önskvärt stu-

dieresultat föreligger behållas under ytterligare två år. Stipendiet till-

sättes av ärkebiskopen efter förslag av teologiska fakulteten. (1930.)
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Resestipendier.

'ADELSKÖLDS, 1 utrikes å omkring 3,800 kronor. Sökes hos veten-

skapsakademien före 1 april. Sökande får ej vara över 30 år och skall

vara mäktig två eller åtminstone ett av engelska, tyska eller franska språ-

ken. Stipendiet utdelas av vetenskapsakademien före maj månads utgång.

(1904.)

*AHLSTRANDS. Sökes hos vetenskapsakademien före utgången av

augusti månad. Utdelas för understödjande av zoologiska studier åt in-

födda svenska män företrädesvis från Kronobergs län. (1891.)

SELMA ANDERSSONS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 23.

*ANTIGONESTIPENDIET utgår vart femte år med besparingar å ränte-

avkastningen sedan hemstipendier utgått. Till stipendiat kan utses var

och en för musikalisk och vetenskaplig bildning känd studerande vid

universitetet. Utses av en kommitté av åtta personer, nämligen universi-

tetets director musices, tre medlemmar av akademiska kapellet samt all-

männa sångföreningens anförare jämte tre medlemmar av sångföreningen.

(1860.)

JOHN BERGS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 24.

BERGMARKS, utdelas vart annat år för resa inom eller utom Sverige

för studier av praktisk eller teoretisk art rörande den interna medicinen.

Berättigade att erhålla stipendiet äro yngre vid medicinska fakulteten ej

fast anställda lärare, vid fakultetens kliniker eller institutioner anställda

läkare, läkare som vid Uppsala universitet fortsätta medicinska studier,

studerande vid universitetet, som fullgjort samtliga för avläggande av

medicine licentiatexamen föreskrivna kurser och tjänstgöringar. Stipen-

diet utdelas efter förslag av dess inspektor av medicinska fakulteten, som

därvid bestämmer belopp och resetidens längd. (1931.)

BERZELIANSKA, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 25.

BJURZONS. Utdelas vid vårterminens slut av större akademiska konsi-

storiet efter förslag av matematisk-naturvetenskapliga sektionen, varvid

belopp och resetidens längd samtidigt bestämmas. Vart femte år innestå

stipendierna. Stipendierna utgå för resor inom Sverige för idkande av

naturhistoriska studier. (1880.)

*ADOLF BJÖRKANDERS, 1 å 300 kronor. Utdelas vart femte år av

Studentkårens direktion efter ansökan, som skall ingivas senast den 15

mars det år, då stipendiet utgår. Stipendiet utdelas till begåvad, flitig och

behövande medlem av Uppsala studentkår för studier i konsthistoria eller

svensk medeltidshistoria. (1909.)

BYZANTXNSKA, 1 å 6,500 kronor. Utdelas vart tredje år och innehålles

tills vidare var fjärde treårsperiod. Stipendiet utdelas för två treårsperio-

5-506358
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der vid Uppsala universitet och för en treårsperiod av vetenskapsakade-
mien. Restidens längd är för närvarande fastställd till ett och ett halvt år.

Stipendiet är avsett för sådana studerande i synnerhet som »tagit sig
statistiken och de vetenskaper, vilka med den allmänna hushållsläran
närmast i gemenskap stå, till huvudföremål». För att kunna utses till sti-
pendiat fordras att hava fyllt eller innan utresan fylla 22 års ålder men ej

30 år, att hava tillbragt minst tre år vid inhemskt universitet, varav åt-
minstone ett år i Uppsala, samt att hava undergått kandidatexamen med
beröm uti en eller annan vetenskapsgren.
Av dem, som anmält sig som sökande skall filosofiska fakulteten upp-

föra tre på förslag, varvid »avseende i synnerhet göres därå att de äro
kända för insikter uti sådant, som hörer till jordbrukets, bergverkens och
slöjdehandteringarnas kemiska, fysiska, matematiska och mekaniska grun-
der; slikt förknippadt med någon kunskap om landtmäteri, samt öfning
i ritande efter scala. Äfven bör en sådan kunna bokhålleri, särdeles Han-
delsbokföring.» Stipendiat utses härefter genom val av »samtliga extra
ordinarie adjunkter, docenter, doktorer, magistrar, kandidater och stu-
denter, som äro seniorer i sina nationer, dock ingen som ej fyllt 21 år»
(1803.)

DICKSONS utgår med 2,000 kronor, när besparingarna å stipendiefon-
den uppgå till detta belopp. Tilldelas yngre akademisk lärare. Stipen-
diaten är skyldig att vistas å utrikes ort 100 dagar. (1859.)

FALTZBURGS utdelas vart fjärde år till medellös studerande med
1,200 kronor, därest besparingarna å stipendiefonden då uppgå till detta
belopp. Stipendiet utdelas inom den fakultet, vilken för samma år dispo-
nerar över hemrum inom stipendiestiftelsen. (Hemrummet går i tur mel-
lan de fyra fakulteterna, som disponera detsamma under var sin fyraårs-
period utom filosofiska fakulteten som disponerar stipendiet under tre
fyraårsperioder.) Förslag till stipendiets utdelande upprättas av veder-
börande fakulteter, varefter stipendiat utses av det större akademiska
konsistoriet. (1750.)

*ELIAS FRIES, 1 å 200 kronor och 1 å 120 kronor. Förvaltas och ut-
delas av naturvetenskapliga studentsällskapets botaniska sektion.

ELLEN FRIES, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 30.

GADOLIN LAGERWALLS, se stipendier för studerande i allmänhet,
sid. 31.

*GEOGRAFISKA FÖRENINGENS, 1 å omkring 200 kronor, eventuellt
delat. Utdelas av geografiska föreningens stipendienämnd till yngre stu-
derande, som är medlem av föreningen, för centralt geografiska forsk-
ningar inom Norden eller Balticum.

GERNANDTS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 32.
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*GUTHERMUTHS, 1 större å 2,000 kronor och 1 mindre å 1,000 kro-

nor. Utdelas vart sjunde år till teologie studerande, teologie kandidater

och licentiater samt yngre akademiska lärare, som icke uppbära ordi-

narie lön. Stipendierna utdelas efter förslag av teologiska fakulteten av

pastor primarius och kyrkoherden i tyska församlingen i Stockholm.

(1726.)

*HAHNS, 1 eller flera å sammanlagt omkring 1,400 kronor för veten-

skapliga resor, vart annat år för de biologiska, vartannat för de fysisk-

matematiska vetenskaperna, vart femte år innestår stipendiet; sökes

före oktober månads utgång året före stipendieåret hos vetenskapsaka-

demien, som utdelar stipendiet; se vidare stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 34.

*HELMFELTS. Utgår av fondens besparingar, då dessa uppgå till minst

1,500 kronor. Varje fakultet skall föreslå ett ämne, som skall bliva föremål

för resan, över vilka förslag större akademiska konsistoriet och Stock-

holms stads magistrat yttra sig. Sedan härefter kanslern för rikets uni-

versitet fastställt ämne, kungöres stipendiet ledigt till ansökan och kan då

sökas av studerande, som ådagalagt tillförlitliga bevis på grundlig under-

byggnad i det fastställda ämnet. Konsistoriet och magistraten utse stipen-

diat. (1683.)

*HWASSERS, 1 eller 2 å tillhopa 1,000 kronor. Utdelas för utrikes resor

till unga läkare, som ådagalagt framstående vetenskaplig håg och förmåga

och som vid Uppsala universitet avlagt de prov, som fordras för medi-

cinska befattningar i statens tjänst. Sökas inom utgången av januari månad
varje år hos medicinska fakulteten, som tillsätter stipendiat. Restid 70

dagar. (1861.)

HÅKANSSONS. Sedan besparingar å fonden uppgå till 3,000 kronor kan

detta belopp användas till ett eller flera resestipendier å minst 1,000

högst 3,000 kronor. Företrädesrätt till resestipendierna äga de, som inne-

hava eller under någon tid av de tre sistförflutna åren före ansöknings-

tidens utgång innehaft hemrum inom denna stipendiestiftelse. (1914.)

JOSEPHSONS, »Akademiska sjukhusets resestipendiefond», 1 å 900 kro-

nor. Utdelas till en varande eller förutvarande amanuens, underläkare

eller underkirurg vid Uppsala akademiska sjukhus för utrikes studieresa.

Sökande skall vid ansökningstidens utgång minst ett år hava tjänstgjort

som ordinarie klinisk amanuens vid akademiska sjukhuset. Stipendiet får

icke tilldelas sökande senare än två år efter avslutad amanuenstjänst och

skall sökande då visa sig hava under mellantiden varit närvarande vid

universitetet. Vid utdelandet skall stipendiet tilldelas den sökande, som
anses kunna till största fromma för sig själv och vetenskapen tillgodo-

göra sig detsamma utan att hänsyn behöver tagas till tjänsteålder eller

andra formella meriter. Restid två månader. (1918.)

JURIDISKA FAKULTETENS PREMIEFOND. Av besparingar skall upp-

läggas en besparingsfond, av vilken juridiska fakulteten äger utdela rese-
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understöd till hoppgivande juris studerande av Stockholms nation, vilka
inom ett år efter avslutade studier vid Uppsala universitet önska vid uni-
versitet i utlandet ytterligare förkovra sina studier. (1865.)

KNIGGES, 1 å 154 kronor. Utdelas till adjunkt, docent, magister eller

student, som »lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushåll-
ningen med de delar, som härtill höra botanik, matematik och fysik».
Studerande av alla nationer äro berättigade söka detta stipendium »så
att först en resande av ärkestiftet åtnjuter stipendiet i två år och seder-
mera en av Linköpings stift i två år och så vidare av alla biskopsstiften
i riket» efter dessas vedertagna inbördes ordning. Stipendiet är avsett
för inrikes resor men kan utdelas även för resor i Norge, undantagsvis
även för annan utrikes resa. (1795.)

*KOLTHOFFS, 1 å 150 kronor. Förvaltas av naturvetenskapliga student-
sällskapets zoologiska sektion. Stipendiet utdelas för resor i Sverige i

zoologiskt syfte, varvid den sökande skall givas företräde, i vilkens res-

plan ingå undersökningar av djurens levnadssätt. Stipendiet sökes före
30 april, efter anslag, hos nämnda sektions ordförande och utdelas av en
nämnd, bestående av sektionens ordförande och två av sektionen utsedda
ledamöter. För kompetens till erhållande av stipendiet fordras att minst
två terminer hava tillhört zoologiska sektionen.

SVEN KRISTENSONS, 2 å 1,000 kronor. Utdelas för studieresor i Ita-
lien, Grekland eller Frankrike till studerande, som vid Uppsala eller
Lunds universitet avlagt filosofie kandidat-, ämbets- eller licentiatexamen
i klassisk fornkunskap och antikens historia eller konsthistoria och som
fortsätter sina studier i något av dessa ämnen. Det ena stipendiet tilldelas

en arkeolog och det andra en konsthistoriker. Företrädesrätt till stipen-
dierna tillkommer efterkommande till donators systerdotter Signe Pålsson,
därefter efterkommande till donators kusiner. Stipendierna sökas se-

nast 15 september hos filosofiska fakultetens humanistiska sektion, som
tillsätter stipendiater. (1941.)

*KROKS, 2 å omkring 500 kronor. Utgå för växtgeografiska undersök-
ningar av oundersökta eller otillräckligt undersökta provinser av vårt
land. Stipendierna sökas före december månads utgång hos vetenskaps-
akademien, som tillsätter stipendiater efter yttrande av intendenten för
Riksmuseets botaniska avdelning. Stipendierna kunna tilldelas samma per-
son mer än en gång om han genom ådagalagd duglighet gjort sig förtjänt
därav. (1916.)

HILDA KUMLINS. Tillgängliga medel utdelas med varierande belopp
som resestipendier åt docenter i språkvetenskapliga ämnen. Större aka-
demiska konsistoriet utser stipendiater efter förslag av representanterna
för de språkliga ämnena inom humanistiska sektionen. Restidens längd
bestämmes för varje särskilt fall. (1932.)
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*G. M. LERIGIS. Donationens syfte är att stärka de kulturella förbin-

delserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för stu-

derande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier

under en tids vistelse i Italien. Närmast avses konstnärliga, arkeologiska,

filologiska eller litterära studier. Stipendiat bör hjälpligt tala tyska, engel-

ska eller franska samt helst även äga någon kännedom om italienska.

Svenska beskickningen i Rom meddelar varje år storleken av det belopp,

som står till förfogande för resestipendium, varefter detta kungöres le-

digt till ansökan, som skall ingivas till universitetets rektor. Kanslern för

rikets universitet utser stipendiat efter yttrande av rektor. (1940.)

*LETTERSTEDTS, 1 utrikes resestipendium å 3,500 kronor och fem in-

rikes resestipendier å vardera 700 kronor. Utdelas vart sjätte år av Upp-

sala universitet, övriga år omväxlande av vetenskapsakademien, vitter-

hets-, historie- och antikvitetsakademien, Lunds universitet och lant-

bruksakademien. Stipendiat skall hava fyllt 25 år men ej 40 år. Då universi-

teten utse stipendiater må därtill utses någon vid universitetet anställd

lärare, student eller annan lämplig person med utmärkta kunskaper och

god fallenhet utan inskränkning till studier inom någon viss vetenskap

eller lärdomsgren. Nationernas seniorer och kandidaterna av alla fakulte-

ter upprätta vid sammanträde inför universitetets rektor förslag, varefter

det större akademiska konsistoriet utser stipendiater. Restid bestämmes i

varje särskilt fall men får ej understiga sex månader för utrikes stipen-

diet och två månader för inrikes stipendium. Efter beslut av den ut-

delande myndigheten kunna ett eller flera av de inrikes resestipendierna

användas till förstärkning av det utrikes resestipendiet och dessutom en

stipendiat tilldelas mer än ett inrikes resestipendium. (1860.)

LILJEWALCHS. Avkastningen av fonden skall användas till resestipen-

dier å minst 1,000 kronor för studieresor till högskolor och andra veten-

skapliga institutioner i utlandet ävensom för forskningsresor utom eller

inom Sverige. Genom beslut av den stipendieutdelande nämnden kan år-

ligen ett belopp av högst 2,000 kronor ställas till matematisk-naturveten-

skapliga sektionens förfogande för användande till studieresor eller resor

i vetenskapligt ändamål under lärares ledning. Stipendium må tilldelas

därav förtjänt yngre vetenskapsidkare inom matematisk-naturvetenskap-

liga sektionen, som vid ansökningstidens utgång ej fyllt 35 år och kan

icke tilldelas någon, som icke vid nämnda tid idkar och under minst två

år idkat studier vid Uppsala universitet eller någon, som innehar tjänst

på grund av Kungl. Maj:ts fullmakt. Vid stipendiernas tillsättande skall

i främsta rummet avseende fästas vid de sökandes vetenskapliga förut-

sättningar och förtjänster samt särskilt vid de förhoppningar för fram-

tiden de sökande ingiva. Ansökan till stipendium skall ingivas senast

första söckendagen i februari. Stipendierna utdelas av en stipendienämnd

bestående av matematisk-naturvetenskapliga sektionens ordinarie leda-

möter samt ytterligare medlemmar utsedda två av vardera matematiska

föreningen och fysiska sällskapet samt en av vardera geografiska för-



70

eningen, astronomiska föreningen och naturvetenskapliga studentsäll-
skapets fyra sektioner, allt i Uppsala. Stipendienämnden fastställer stipen-
diebelopp och resetidens längd samt äger medgiva att stipendieresan kan
fördelas på två högst tre år. (1908.)

ESTER LINDAHLS. Då avkastningen blivit härför disponibel skall den
användas till utrikes resestipendier åt medicine kandidater tillhörande
medicinska fakulteten i Uppsala. Fakulteten bestämmer stipendiernas an-
tal och utser stipendiater. (1921.)

P. E. LINDAHLS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 40.

SVEN LINDERS PALESTINAFONDS. Stipendium ur fonden skall an-
vändas för resa i Palestina och angränsande länder, såsom Syrien, Meso-
potamien, Egypten, Mindre Asien, med syfte att där bedriva arkeologiska,
historiska, språkliga, geografiska eller topografiska studier i bibelveten-
skapligt intresse. Stipendiet utdelas av teologiska föreningens styrelse
efter förslag av teologiska fakulteten. Behörig att komma i åtnjutande av
stipendium ur fonden är person som avlagt teologie kandidatexamen i

Uppsala eller därstädes avlagt teologie licentiatexamen, i vilken ingår
något av ämnena Gamla eller Nya testamentets exegetik, eller som i Upp-
sala avlagt disputationsprov, som kvalificerar för bibelvetenskapliga stu-
dier i Orienten. Stipendiet får ej tilldelas person över 40 år ej heller
ordinarie akademisk lärare. (1941.)

*LINNÉSKA, 2 å 200 kronor. Förvaltas och utdelas av Naturvetenskap-
liga studentsällskapet. Utdelas i första hand för resa inom Sverige och
i andra hand för naturvetenskaplig undersökning, som ej avser resa. Be-
höriga att söka dessa stipendier äro vid universitetet närvarande med-
lemmar av Naturvetenskapliga studentsällskapet. Ansökan skall ingivas
senast 30 april. Stipendiater utses av en nämnd bestående av sällskapets
ordförande eller, om denne är förhindrad, dess skattmästare, samt två
representanter för varje sektion inom sällskapet.

* CARIN OCH VIKTOR LJUNGDAHLS. Utgår vart fjärde år till medlem
av studentkårens allmänna sångförening. Se vidare stipendier för Väst-
manlands-Dala nation, sid. 121.

NILS ERIK NILSSONS. Sedan de båda stipendierna för studier vid
universitetet varit utdelade under en treårsperiod och därefter innestått
ett år skola de påföljande år sammanslagna ledigförklaras som ett rese-
stipendium för ett år. Resestipendium tilldelas studerande vid Uppsala
universitet utan hänsyn till studentnation för utrikes studier i klassisk
arkeologi. Innehavare av resestipendiet utses av filosofiska fakultetens
humanistiska sektion på förslag av professorn i klassisk arkeologi. Sek-
tionen bestämmer tid för utrikesvistelsen. Reseberättelse skall till sektio-
nen avgivas inom tre månader efter återkomsten. (1945.)
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NORÉUS, 1 å omkring 2,500 kronor. Utdelas var sjunde termin, från

och med vårterminen 1924, som understöd för idkande av studier vid ut-

ländskt universitet eller läroanstalt. Då fondens kapital uppgår till 150 %
av ursprungliga beloppet skall stipendiet utdelas var fjärde termin. Sti-

pendiet tilldelas studerande, som utmärker sig för flit och framför allt

goda seder samt genom framsteg i studier ger goda förhoppningar och

stipendiet skall företrädesvis tillgodose sådana ändamål, vilka äga be-

tydelse för stipendiatens utbildning till vetenskaplig verksamhet. Stipen-

diet får ej tilldelas studerande som fyllt 25 år. (1910.)

NYSTRÖMS. Utdelas vartannat år på förslag av professorn i kirurgi av

medicinska fakulteten i form av ett stipendium benämnt Nyströms Ame-
rikastipendium företrädesvis för kirurgiska studier i Nordamerika. Be-

hörig att erhålla stipendiet är legitimerad läkare, som någon tid under

de senaste fem åren före ansökningstidens utgång varit docent i kirurgi

vid Uppsala universitet eller innehaft befattning av samma art som nu-

varande [1947] å universitetets stat upptagna tjänster som biträdande

lärare, underkirurg eller amanuens vid kirurgiska kliniken eller polikli-

niken eller innehaft eventuellt nyinrättad befattning som biträdande över-

läkare vid kirurgiska kliniken och som äger goda förutsättningar bl. a. i

språkligt avseende, att tillgodogöra sig de studier, som stipendiet är av-

sett att befordra. Om ingen kompetent kirurg anmäler sig som sökande,

skall stipendiet ånyo ledigförklaras och därvid stå öppet för envar legiti-

merad läkare, som vid ansökningstidens utgång är docent i något kliniskt

ämne vid Uppsala universitet eller innehar befattning av samma art som
nuvarande å universitetets stat upptagna tjänster såsom biträdande lärare,

underläkare eller amanuens vid akademiska sjukhuset eller innehar even-

tuellt nyinrättad befattning såsom biträdande överläkare vid sjukhuset. Till-

delning sker även i sådant fall på förslag av professor i kirurgi enligt

ovan, dock efter samråd med vederbörandes klinikchef. Skriftlig rese-

berättelse skall inlämnas till medicinska fakulteten. (1947.)

OLAUS PETRI-STIFTELSEN. Av fondens avkastning kunna utdelas

resestipendier till teologie studerande för studium av religiöst och kyrk-

ligt liv och av vetenskapen om religionen hos dess märkesmän men även

för allmän utbildning. (1908.)

*R. OTTERBORGS, 1 å omkring 400 kronor. Utdelas av Naturveten-

skapliga Studentsällskapets geologiska sektion, som förvaltar fonden. Inne-

står vart fjärde år.

PIPERS, ett stipendium utdelas av besparingar å fonden, då dessa upp-

gått till belopp, som lämpligen kan användas som resestipendium. Före-

trädesrätt tillkommer släktingar till grevinnan Christina Piper. (1709.)

FLORENCE QUENSELS, 1 å omkring 1,350 kronor. Utdelas vart fjärde

år till kvinnlig studerande vid Uppsala universitet för studier i England
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eller Skottland för att bringa stipendiaten i beröring med engelsk kultur

och tänkesätt. Stipendiet utgår som understöd för studier inom huma-
nistiska eller naturvetenskapliga ämnesgrupperna vid engelskt universitet

eller högre läroanstalt. Stipendiet sökes senast 15 februari det år, då det-

samma skall utdelas. För att kunna erhålla stipendiet fordras att sedan
de två nästföregående läsåren hava varit inskriven vid Uppsala univer-

sitet. Stipendiet kan tilldelas samma person högst två gånger i följd. Res-

tiden är minst fyra månader. (1918.)

REGNELLS BOTANISKA, 1 å omkring 4,850 kronor. Utdelas vart femte

år som understöd för botaniska studier. En »direktion» bestående av

medicinska fakultetens ordinarie ledamöter jämte de av matematisk-na-
turvetenskapliga sektionens ledamöter, som representera de botaniska

och zoologiska ämnesområdena uppför tre av de sökande å förslag, var-

efter stipendiat utses genom val av de studerande, som avlagt kandidat-

examen inom filosofiska eller medicinska fakulteterna, vid tillfället uppe-
hålla sig vid universitetet och icke fyllt 30 år samt icke äro vid uni-

versitetet eller annorstädes anställda som lärare eller ämbetsmän. (1859.)

*REGNELLS ZOOLOGISKA GÅVOMEDEL. Utdelas av vetenskapsaka-

demien bland annat för resor till mera avlägsna orter i och för zoologisk

forskning i naturen eller i museer. Se stipendier för studerande i allmän-

het, sid. 48. (1884.)

RÖNNOWS, 1 å omkring 750 kronor. Utdelas av medicinska fakulteten

till medicine studerande som utrikes resestipendium till den av de sö-

kande som ingiver de största förhoppningar om framtida forskningsverk-

samhet särskilt inom något av de till de teoretiska disciplinerna hörande
ämnena. Fakulteten bestämmer restidens längd. (1787.)

SEDERHOLMS, 1 å 500 kronor och 1 å 400 kronor till inrikes resor

samt 1 å 3,300 kronor och 1 å 2,400 kronor till utrikes resor. De in-

rikes resestipendierna utdelas varje år, de utrikes alternerande vart

tredje år, varvid det mindre utdelas året näst efter det större. Resplan må
ingivas inom åtta dagar efter ansökningstidens utgång. De inrikes resesti-

pendierna, som kunna utdelas till studerande, biblioteksamanuenser och do-

center, sökas senast den sista dagen i februari månad. Stipendiat utses av

större akademiska konsistoriet, som därvid fastställer restid. Stipendiat

äger rätt att utsträcka sin resa till Norge, Finland eller Danmark. Samma
sökande kan tilldelas båda stipendierna om konsistoriet finner skäl därtill.

De utrikes resestipendierna, som skola tilldelas utmärkta vetenskaps-

idkare vid universitetet, dock ej professor, sökas senast sista dagen i

augusti, året före det år, stipendiet skall utgå. Resplan må ingivas inom
åtta dagar efter ansökningstidens utgång. Det större stipendiet må sökas

och erhållas av den som under ansökningsåret innehar det mindre dock
ej med förmånsrätt. Konsistoriet uppför tre av de sökande på förslag,

varefter nationernas seniorer vid sammanträde inför universitetets rek-

tor utse stipendiat bland de å förslag uppförda. Finnes endast en behörig
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sökande utnämnes denne av konsistoriet till stipendiat. Innehavare av

det större stipendiet skall vistas utrikes ett år, innehavare av det mindre
38 veckor. (1847.)

SERNANDERS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 53.

STECKSÉN-NORBERGS, se stipendier för Norrlands nation, sid. 158.

STIEGLERS. Utdelas vart annat år till de två studerande, som i sex år

innehaft hemrum inom stipendiestiftelsen eller under tiden inträtt i så-

dant ledigblivet hemrum; om någon ej begagnar sig av sin rätt till rese-

rum, äger det större akademiska konsistoriet besluta att resemedlen skola

läggas till fondens kapital eller att ett resrum skall kungöras ledigt till

ansökan dels för dem, som äro behöriga att erhålla det hemrum, vars

innehavare varit berättigad till men icke utnyttjat reserummet, dels för

sådan innehavare av hemrum, vilken avslutat eller håller på att avsluta

sina studier men ej kan avvakta sin tur till hemrum, därvid företräde

tillkommer sistnämnda sökande. (1710.)

STJERNECREUTZ'. Av besparingar å fonden utgå tillfälliga reserum

för dem, som innehaft hemrum inom medicinska eller filosofiska fakul-

teterna, vilka stipendiater genom anslag å universitetets anslagstavla

föreläggas att inom viss tid hos större akademiska konsistoriet anmäla

om de önska ifrågakomma till resrum. (1795.)

STUDENTKÅRENS NORDISKA, 1 å 1,740 kronor. För att kunna er-

hålla stipendiet fordras att hava fyllt 21 år, att vara inskriven som stu-

dent vid Uppsala universitet och icke hava därifrån avgått, att icke inne-

hava ordinarie lön uppgående till 1,700 kronor eller av statsmedel utgå-

ende docentstipendium, att hava ägnat sig åt sådana studier, som utgöra

resans föremål samt äga för ändamålets vinnande erforderlig mognad.
Stipendiet kan tilldelas samma studerande flera gånger. Stipendiat åligger

att under det läsår, för vilket han blivit utnämnd till stipendiat, uppe-

hålla sig sex månader i Danmark (även Island), Finland eller Norge
för att i ett eller flera av dessa länder och företrädesvis vid därvarande
universitet studera landets politiska, kyrkliga, rättsliga eller ekonomiska
förhållanden, eller ock dess historia, språk, litteratur eller någon annan
vetenskapsgren, vars studium är särskilt ägnat att främja kännedomen
om nämnda länders nationella förhållanden. Stipendiet sökes före mediet

av april månad enligt av akademiska kansliet före mitten av mars ut-

färdad kungörelse. Sedan för varje nation utsedda särskilda valmän,

en för varje trettiotal av vederbörande nations under terminen när-

varande ledamöter, vid sammanträde inför universitetets rektor upp-

rättat förslag, utser större akademiska konsistoriet stipendiat. (1864.)

* SVENSKA INSTITUTETS I ROM, för närvarande tre å vardera kronor

1,500:—. Stipendiat erhåller dessutom mot vissa stadgade avgifter för

ljus, städning etc. bostad med värme i institutionsbyggnaden i Rom. Sti-

pendierna äro avsedda för deltagande i den under tiden 15 januari till
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omkring 15 maj vid Institutet årligen anordnade kursen i Roms topografi

och arkitekturhistoria samt i italisk arkeologi och konsthistoria. Sökande
bör studera ämnena Klassiska språk och Klassisk fornkunskap och an-

tikens historia och ha avlagt minst godkänd tentamen i klassisk forn-

kunskap för kandidat- resp. ämbetsexamen.

* SVERIGE-AMERIKA STIFTELSENS. Stipendierna utgöras av Zornsti-

pendiet, Asea-stipendiet, Kooperativa Förbundets stipendium, J. Sigfrid

Edströms stipendium, J. P. Seeburgs stipendium, Svenska Tandläkare-
sällskapets stipendium samt ett antal andra stipendier. Stipendiernas
storlek varierar mellan $1,000 och $2,000. Sökande bör ha examen från

svenskt universitet, svensk högskola eller därmed jämbördig kompetens.
Goda kunskaper i engelska språket fordras. Studietiden i Amerika skall

vara minst sex månader. Åldersgränsen för Zornstipendiet är 45 år och
för de övriga stipendierna 35 år.

Amerikanska stipendier kunna sökas genom Sverige-Amerika Stiftel-

sen. Dessa stipendier avser fria studier samt i många fall även fri

kost och logi vid amerikanskt college eller universitet under ett läsår.

Stipendierna grupperas i Undergraduates, fordringar: studentexamen av-

lagd senast vårterminen 1951, Graduates, fordringar: högskoleexamen.
Åldersgräns 30 år. Ansökningar ingivas, efter ledigförklarande, till

Sverige-Amerika Stiftelsen, Grevturegatan 16, Stockholm.

* SÖDERSTRÖMS. Från fondens avkastning utdelas bland annat årligen

ett resestipendium å 2,000 kronor åt framstående yngre (högst 40 år

gammal) forskare inom den nationalekonomiska vetenskapens områden.
Sökes före den 16 januari hos vetenskapsakademien, som utdelar stipen-

diet. Se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 59. (1904.)

*THUNS, 1 å 4,000 kronor. Utdelas vart annat år. Av besparingar som
uppstått å resestipendiemedel kan extra resestipendium utdelas. Resesti-

pendiet utgår till fattig studerande, född i Stockholm eller Småland, vil-

ken minst sju år studerat vid universitetet, av vilken fakultet som helst

utom den medicinska med företräde för studerande som innehaft hem-
rum inom stipendiestiftelsen. Restid tolv månader, dock med möjlighet
till förkortning efter särskild ansökan. Stipendiat utses av Förvaltningen
av borgrättsfonderna (riksmarskalksämbetet) efter förslag av det större

akademiska konsistoriet. (1731.)

*J. A. WAHLBERGS MINNESFOND, 1 å omkring 3,200 kronor. Fon-
dens ändamål är att verka för främjande och uppmuntrande av natur-
historisk och geografisk forskning. Resestipendiet utdelas vart fjärde år

av vetenskapsakademien för naturvetenskaplig forskning, företrädesvis i

mindre kända trakter och vart fjärde år av Svenska sällskapet för antro-
pologi och geografi för antropologisk eller geografisk forskning, likaledes

företrädesvis i mindre kända trakter. Ansökan ingives till resp. utdelande
organ före oktober månads utgång. Fonden förvaltas av vetenskapsaka-
demien. (1896.)
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*P. F. WAHLBERGS MINNESFOND, 1 eller flera å tillhopa omkring

3,700 kronor. Utdelas vart annat år för vetenskapliga naturhistoriska

forskningsresor inom eller utom Sverige med företräde för biologisk

forskning på det botaniska eller entomologiska området. Stipendiet sökes

före den 1 november året innan det skall utdelas hos vetenskapsakade-

mien, som tillsätter stipendiat och förvaltar fonden. (1896.)

WAHLUNDS, ett eller flera å tillhopa omkring 1,300 kronor. Utdelas

som understöd för bland annat vetenskaplig resa åt studerande i romanska
språk. Se vidare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 61.

*WALLMARKS, sammanlagt omkring 1,900 kronor. Utdelas bland annat

som understöd för undersökning eller reseföretag, som anses leda till be-

fordran av vetenskapernas och näringarnas framsteg. De vetenskaper inom
vilka pris och understöd kunna ifrågakomma äro företrädesvis matematik,

astronomi, praktisk mekanik, fysik, kemi, mineralogi och teknologi. Un-
derstöd sökes före september månads utgång hos vetenskapsakademien,

som utdelar understöd och pris och förvaltar fonden. Se vidare stipendier

för studerande i allmänhet, sid. 62.

VALSGÄRDEFONDENS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 62.

WASENII. Större akademiska konsistoriet äger att tilldela innehavare

av hemrum inom stipendiefonden tillägg till innehavande stipendium för

att bereda stipendiaterna tillfälle till studieresa, där för studiearbetets

ändamålsenliga bedrivande sådan resa anses påkallad. (1914.)

*VEGAFONDEN. Från fonden, som förvaltas av Vetenskapsakademien,

utdelas understöd för forskningsresor i mindre kända trakter. Resestipen-

dier utdelas av styrelsen för Svenska sällskapet för antropologi och geo-

grafi. (1880.)

*GUNNAR WENNERBERGS å omkring 2,000 kronor. Utdelas vart

tredje år till medlemmar av Uppsala studentkår, omväxlande sådana som
önska i utlandet idka musikaliska kompositionsstudier eller musikaliska

studier av vetenskaplig art och sådana som önska i utlandet idka konst-

historiska studier. Stipendiet sökes senast den 1 april det år det skall ut-

delas hos studentkårens ordförande. Förslag till stipendiets utdelande

upprättas av en nämnd bestående av director musices vid Uppsala uni-

versitet, professorn i konsthistoria, Uppsala studentkårs ordförande, en

svensk tonsättare, som är medlem av musikaliska akademien, samt en

svensk konsthistoriker, vilka båda senare utses för varje gång av student-

kårens direktion. Stipendiat utses inom förslaget av en elektorsnämnd,

bestående av sju ledamöter, nämligen Uppsala studentkårs vice ordfö-

rande och sex valda ledamöter, utsedda tre av Studentkårens direktion,

två av Studentkårens allmänna sångförenings stipendienämnd och en av

akademiska kapellets studentkåren tillhörande medlemmar. (1901.)
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*VETENSKAPSAKADEMIENS RESEUNDERSTÖD å sammanlagt om-
kring 1,500 kronor. Utdelas med omkring 200 kronor åt yngre natur-

forskare för resor inom Sverige för undersökande av landets naturför-

hållanden. Understöden sökas före februari månads utgång hos veten-

skapsakademien, som utdelar understöden.

WREDES. Av besparingar å fondens avkastning utdelas tillfälliga rese-

stipendier med belopp, som i varje fall bestämmes, till studerande, som
innehaft eller innehar hemrum inom stipendiestiftelsen. (1713.)

*ZOOLOGISKA SEKTIONENS, 1 å 200 kronor. Förvaltas och utdelas av
naturvetenskapliga studentsällskapets zoologiska sektion.

För studerande av vissa nationer.

Stockholms nation.

*AHLNERS. Närmare bestämmelser finnas ej utfärdade, då räntemedlen
ännu ej äro tillgängliga för stipendieutdelning. (1938.)

K. F. BJÖRNS, 1 eller flera å tillsammans 800 kronor. Utdelas av Stock-

holms nations seniorskollegium årligen till en begåvad, flitig och behö-
vande medlem av Stockholms nation, som är svensk medborgare. Stipen-

diet kan mer än en gång tilldelas samma person.

E. BRACONIERS, 1 å 50 kronor. Utdelas av Stockholms nations seniors-

kollegium till obemedlad, för flit och goda seder känd studerande. Sti-

pendiet får innehavas två eller tre år. (1885.)

*KLARA DAHLINS, 1 å 240 kronor. Utdelas till behövande teologie stu-

derande, som vid Uppsala universitet utbilda sig till präster och som till-

höra Katarina församling i Stockholm med företrädesrätt för den, som
under den termin, då stipendiet utdelas, genomgår den praktisk-teolo-

giska övningskursen. Stipendiet sökes hos Katarina kyrkoråd i Stock-

holm, som tillsätter stipendiat och förvaltar fonden.

*FLODINS, 1 å 700 kronor. Utdelas till en i Stockholm född studerande,

som är son till en tjänstgörande magistratsperson av litterata klassen

eller av en verklig borgarson. Stipendiet får ej tilldelas den som ej fyllt

18 ej heller den som fyllt 24 år men får av den, som erhållit stipendiet

före 24 års ålder, behållas hela den för stipendiets innehav bestämda tiden
— tre år — även om han därunder fyllt 24 år. Vid varje ledighet inne-

hålles stipendiet en termin. Större akademiska konsistoriet uppför tre av

de sökande på förslag, varefter stipendiat utses genom lottning mellan
de å förslaget uppförde, vilken lottning verkställes av Stockholms stads

magistrat i närvaro av Borgerskapets äldste i Stockholm. Fonden förval-
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tas av Stockholms stads magistrat. Med »verklig borgare» förstås enligt
praxis ej blott burskapsägande borgare utan även den, som utan att äga
burskap, utövar borgerlig näring. (1795.)

*FORNA STIPENDIATERS STIPENDIEFOND, hälften av de bidrag,
som under året influtit till fonden, jämte viss ränta utdelas årligen av
nationens seniorskollegium till begåvad, flitig och behövande studerande
av Stockholms nation. (1942.)

*GAMLA STOCKHOLMARES. Utdelas om möjligt årligen med disponi-
belt belopp vid föreningen Gamla Stockholmares årsmöte den 1 maj. Sö-
kes hos nationens förste kurator före den 15 mars. Stipendiat utses av
nationens seniorskollegium. Stipendiet utdelas till begåvad, flitig och be-
hövande medlem av Stockholms nation, som gjort sig förtjänt om na-
tionen, och kan även tilldelas annan än sökande.

*HEDINGS, 1 å omkring 30 kronor. Utdelas till ung och skicklig stu-
derande. Får innehavas hela den tid vederbörande vistas vid universi-
tetet. Fonden förvaltas av Stockholms stads magistrat och stipendiat ut-
ses av Stockholms förmyndarekammare. Utgår utan att särskild bestäm-
melse därom finnes enligt praxis till studerande av Stockholms nation.
(1708.)

*CHEFREDAKTÖR AXEL JOHANSSONS. Utdelas till manlig medlem
av Stockholms nation, vilken visar allmänna intressen och studerar an-
tingen humaniora, med undantag av ortnamnsforskning och pedagogik,
eller medicin eller juridik. Stipendiet avser icke hälsovård och absolut
medellöshet giver icke företräde till stipendiets erhållande. Stipendiat
utses av nationens seniorskonvent. Stipendiet utdelas och uppbäres i

sin helhet på höstterminen för ett år i sänder. (1945.)

JUNGBLADS, 1 å 146 kronor. Stockholms nation anses på grund av
donationsurkundens bestämmelse att stipendiet skall utdelas inom den
nation som har minsta antalet stipendier, hava företräde till detta stipen-
dium. Se i övrigt stipendier för studerande i allmänhet, sid. 38.

JURIDISKA FAKULTETENS PREMIE. Av de årliga räntorna å fonden
äger juridiska fakulteten att, när så prövas lämpligt, utdela ett premium,
vars storlek fakulteten bestämmer, som uppmuntran till någon för goda
seder och flit i studier utmärkt juris studerande av Stockholms nation.
(1865.)

GUNNAR JÄGERSKIÖLDS GÅVA, 1 å 322 kronor. Utdelas årligen den 3

april av Stockholms nations seniorskollegium till lovande medlem av
Stockholms nation, som ger särskilda förhoppningar att kunna göra vårt

land gagn och heder. Kan efter seniorskollegiets beslut få av samme inne-
havare åtnjutas i flera år. Om någon sökande finnes, som är av finländsk
härkomst eller som stammar från donatorerna, skall lämplig hänsyn där-
till tagas vid tillsättningen. (1918.)
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*KOLLEKTSTIPENDIER. Utgå med varierande belopp till medellösa väl

vitsordade medlemmar av Stockholms nation, som äro svenska medbor-

gare. Stipendiater utses av nationens seniorskollegium.

LAGERHEIMS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 38.

*0. LAGERSTRÖMS, 1 å omkring 200 kronor. Utdelas varje hösttermin

med hela beloppet av nationens seniorskollegium till förtjänt och behö-

vande studerande.

LANDINS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 39.

A. L. LEVINS, 1 å 66 kronor. Om någon behövande av donators släkt

vistas vid universitetet skall stipendiet utgå till denne oberoende av vilken

nation han tillhör; eljest utgår stipendiet till fattig studerande av Stock-

holms nation. Får åtnjutas i tre år. Nationens inspektor och kuratorer upp-

rätta förslag varefter numera, sedan inga manliga avkomlingar finnas, sti-

pendiat utses av det större akademiska konsistoriet. (1778.)

J. G. LUNDBERGS, 2 å 84 kronor. Utdelas till teologie studerande i

främsta rummet sådana av Stockholms nation men om sådan ej finnes till

teologie studerande av andra nationer. (1878.)

MELANDERHJELMS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 44.

*JACOB MÖLLERS, 2 å 40 kronor. Tilldelas två civila ämbets- och

tjänstemäns söner, vilka äro i torftiga omständigheter och hava fallenhet

för civila ståndet med visst företräde för släkting till donator. Stipen-

dierna få innehavas tills civil anställning vunnits. Stockholms nations

seniorskollegium upprättar förslag, varefter Stockholms stads förmyndare-

kammare utser stipendiater. Stipendierna äro ej uteslutande avsedda för

studerande vid Uppsala universitet. (1798.)

POSSES, 1 å 110 kronor. Tilldelas fattig, flitig och gudfruktig stude-

rande av Stockholms nation. Stipendiat utses utan ansökan av nationens

inspektor och båda kuratorer för ett år i sänder eller hela den tid sti-

pendiaten behöver vistas vid universitetet. (1881.)

*POSSIETHS, 5 å 100 kronor. Utdelas till i Stockholm födde behövande

studerande tillhörande Stockholms nation med företräde för vissa släk-

tingar till donator av vilken nation som helst. En av stipendiaterna skall

vara teologie studerande. Stipendierna få innehavas i sju år. Stockholms

domkapitel förvaltar fonden och utser stipendiater. Jfr stipendier för

Upplands nation, sid. 85. (1728.)

REIMERS, 1 å 86 kronor. Utdelas till behövande studerande skiftesvis

av Stockholms och Östgöta nationer med företräde under i övrigt lika
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omständigheter för släktingar till kommerserådet Lars Reimers och hans
hustru Johanna Reimers, född Gother. Stipendiet får innehavas i fyra år.

(1797.)

EBBA RICHTERS. Då avkastningen blivit härför tillgänglig skall utgå
stipendier åt mindre bemedlade lovande juris studerande, tillhörande
Stockholms nation. Stipendierna skola utdelas av juridiska fakulteten.
(1939.)

RIKSBANKENS JUBELSTIPENDIUM, se stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 51.

SPARRES, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 54.

LUDWIG OCH ELIN STAVENOWS, 1 å 640 kronor. Utdelas till begå-
vad, flitig och behövande studerande av Stockholms nation, som under
minst ett år tillhört nationen och för vilken icke vid ansökningstidens
utgång mer än fem år, tiden för eventuell värnplikts fullgörande häri ej

inräknad, hava förflutit efter det sökanden avlade studentexamen. Sti-

pendiat utses av nationens seniorskollegium, förstärkt med fem av natio-

nen utsedda juniorer av yngre årsklasser i närvaro av nationens inspek-
tor, som skall fastställa valet av stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre

år. (1929.)

STIEGLERS, 1 med stigande belopp. Utdelas till medellös studerande,

född i Stockholm. Se i övrigt stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM, se

stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

STOCKHOLMS NATIONS, 1 å 150 kronor. Utdelas årligen till obemed-
lad medlem av nationen, som gjort sig känd för flit och goda seder och
som är svensk medborgare. Sökes hos förste kurator före 15 oktober.

*STOCKHOLMS NATIONS FANFONDSSTIPENDIUM å 50 kronor. Ut-

delas efter beslut av nationens förvaltningsnämnd av nationens seniors-

kollegium till en behövande medlem av nationen, som gjort sig känd för

flit och goda seder och som är svensk medborgare.

STOCKHOLMS NATIONS JUBELFESTSTIPENDIUM, 1 å 660 kronor.
Utdelas årligen för ett läsår i sänder av nationens seniorskollegium till

begåvad, flitig och behövande medlem av nationen med hänsyn tagen till

dessa egenskaper i nu nämnd ordning. Stipendiet får endast åtnjutas av
svensk medborgare och får ej mer än för ett läsår förlängas. (1900.)

* STOCKHOLMS STADS STUDIESTIPENDIER. Avse att underlätta fort-

satta studier för begåvade, mindre bemedlade ynglingar och flickor, som
äro mantalskrivna i Stockholm. Stipendiernas årsbelopp bestämmes sär-
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skilt för varje stipendiat och stipendierna utdelas av en delegation be-

nämnd Stockholms stads stipendiedelegation. Varje år, för vilket anslag

beviljats till studiestipendier, kungör stipendiedelegationen stipendierna

lediga i januari månad och ansökningar skola till delegationen ingivas

före februari månads utgång, varvid uppgift skall lämnas å den utbildning

sökanden önskar vinna och om den studieanstalt sökanden tillhör. Vid an-

sökan skall fogas intyg om ett flertal förhållanden, varom närmare upp-

gift kan erhållas i reglemente för stipendierna, fastställt av Stockholms

stadsfullmäktige den 20 december 1948.

A. N. SUNDBERGS, 2 å 180 kronor. Utdelas till fattiga teologie stu-

derande, som äro medlemmar av Stockholms, Upplands eller Gästrike-

Hälsinge nationer. Se vidare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 57.

*THUNS, 1 å 750 kronor. Utdelas till i Stockholm född studerande, som

är 20 år och tre år studerat vid universitetet av vilken fakultet som helst

med undantag av den medicinska. Se i övrigt stipendier för studerande

i allmänhet, sid. 60.

*TH. WELANDERS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 62.

AF WINGÅRDS, 1 å 56 kronor. Utdelas till studerande som studerar

för filosofiska graden eller som ämnar bliva präst. Nationens seniorer

och juniorer uppföra tre dylika studerande på förslag, varefter ärke-

biskopen utser stipendiat. Stipendiet uppbäres i tre år men avträdes dess-

förinnan om stipendiaten avlagt filosofisk grad eller prästvigts. (1849.)

ÄRKESTIFTETS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 64.

Upplands nation.

AF ACRELS, 2 å 114 kronor. Utdelas det ena till medicine studerande,

som särskilt vinnlagt sig om kirurgien, född i Roslagen och det andra till

en i Roslagen född filosofie studerande med företräde för den som stu-

derar »Philologien och Orientalska språken». Finnes ej i Roslagen född

kompetent sökande till det för filosofie studerande avsedda stipendiet

kan stipendiet tilldelas filosofie studerande inskriven i Upplands eller

Stockholms nation. Stipendierna få åtnjutas i sex år. (1784.)

*APPELKVISTS, 1 å omkring 260 kronor. Utdelas till flitig och behö-

vande studerande inom juridiska fakulteten, som är född i Uppsala och

tillhör Upplands nation. Uppbäres i tre år. Stipendiat utses av nationens

inspektor på förslag av stipendie- och betygsnämnden. (1934.)

BJÖRCKS, 1 å 62 kronor. Utdelas till medellös, stadgad och allvarlig

studerande av Upplands nation. Uppbäres i tre år. Stipendiat utses av

Upplands nations inspektor vid sammanträde i större akademiska kon-

sistoriet. (1880.)
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BOBERGS, 2 å 116 kronor. Utdelas till behövande studerande av Upp-
lands nation, som visat flit och framsteg i studierna. Få uppbäras i fem
år med ett års prolongation. Stipendiater utses av nationens inspektor,

två kuratorer och tre av de äldsta seniorerna. (1830.)

*EHRENGRENS, 1 å 160 kronor. Utdelas till manlig teologie studerande,

känd för flit, allvar och god vandel, tillhörande Upplands nation med
företräde för sökande, som är född i Uppsala domkyrkoförsamling eller

i Danmarks församling av Uppsala län. Stipendiat utses av nationens in-

spektor och kuratorer. Får uppbäras i högst fyra år. (1928.)

*J. A. EKMANS, 1 å 140 kronor. Utdelas till en medellös, begåvad teo-

logie studerande av Upplands nation. Stipendiat utses av nationens in-

spektor efter förslag av nationens stipendie- och betygsnämnd. Får upp-
bäras i fyra år. (1917.)

WILH. EKMANS, 2 å 246 kronor. Utdelas till studerande av Upplands
nation, som äro i behov av understöd och äro kända för ett stadgat och
ordentligt leverne, samt ådagalägga god flit och förmåga att med fram-

gång idka vetenskapliga studier. Stipendierna innestå en termin vid

varje ledighet. Stipendiater utses av nationens inspektor och seniorer.

Få uppbäras i två år. (1899.)

*ERIXONS, 1 å omkring 270 kronor. Utdelas varannan gång till en
manlig juris studerande och varannan gång en manlig medicine stude-

rande av Upplands nation. Utdelas av nationen. Får uppbäras i tre år.

(1934.)

*GILLJAMS, 1 å omkring 140 kronor. Utdelas till en flitig och begåvad
studerande av Upplands nation, som bedriver klassiska studier, d. v. s. vid

stipendiets sökande kan styrka sig bedriva studier i något av ämnena
latinska språket, grekiska språket samt klassisk fornkunskap och anti-

kens historia. Vid stipendiets utdelande skall hänsyn endast tagas till

genom betyg eller intyg om studieresultat ådagalagd skicklighet i något

av dessa ämnen. Utdelas av nationens inspektor efter förslag av stipendie-

och betygsnämnden. Får uppbäras i högst fyra år. (1928.)

HEDINS, 1 å 270 kronor. Utdelas till studerande av Upplands nation

med företräde för den som är född i Fjärdhundra. Får uppbäras i tre år.

(1917.)

*HARALD HELLENIUS' MINNE, 1 å 60 kronor. Utdelas årligen till be-

hövande studerande av Upplands nation. Sökes icke. Utdelas av natio-

nens inspektor efter förslag av eller i samråd med nationens kuratorer.

(1922.)

CARL HENSGHENS. Avkastningen å fonden skall av Upplands na-

tions inspektor och seniorer utdelas som stipendium åt en manlig med-

6-506358
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lem av nationen, vilken är i behov av understöd, gjort sig känd för
ett stadgat och ordentligt leverne samt ådagalägger god flit samt förmåga
att idka vetenskapliga studier. (1933.)

HOLSTS, 2 å 118 kronor. Utdelas till fattiga studerande allmogesöner,
som äro födda inom Lohärads och Malsta församlingar i Lyhundra samt
Husby församling i Sjuhundra kontrakt av ärkestiftet. Skulle kompetenta
sådana sökande ej finnas kan det ena eller båda stipendierna utdelas till

vid Uppsala universitet studerande fattiga ynglingar, som äro födda i

vilken församling som helst inom den del av Uppland, som kallas Rosla-
gen. Stipendierna få uppbäras i tre år. (1879.)

HYLTINGS, 2 å 70 kronor. Utdelas till studerande av »Roslags natio-
nen» det ena stipendiet till en teologie studerande, det andra till en som
studerar kemi eller ekonomi med företräde för avkomlingar av kyrko-
herden Lars Könik Halenius. Få av icke släkting uppbäras i åtta år, av
släkting i tretton år. (1752.)

*CHEFREDAKTÖR AXEL JOHANSSONS. Utdelas till manlig medlem
av Upplands nation, vilken visar allmänna intressen och studerar an-
tingen humaniora, med undantag av ortnamnsforskning och pedagogik,
eller medicin eller juridik. Stipendiet avser icke hälsovård och absolut
medellöshet giver icke företräde till stipendiets erhållande. Stipendiat
utses av nationens kuratorer och seniorer. (1945.)

LETTY KJELLINS, 1 å 260 kronor. Utdelas till obemedlad, välartad
och flitig studerande av Upplands nation, född inom Uppland med före-
trädesrätt, utan avseende å nation, för släkting till donator fru Letty
Kjellin, född Ångerman och hennes man landskamreraren J. Kjellin. Får
uppbäras i högst fem år. (1894.)

*KOFRINGES, 1 å 50 kronor. Utdelas till begåvad, flitig och verkligt
behövande studerande av Upplands nation, helst tillhörande teologiska
fakulteten. Under i övrigt lika förutsättningar äger studerande, född i

Roslagen företrädesrätt. Stipendiat utses av nationens inspektor efter för-

slag av nationens stipendie- och betygsnämnd. Får innehavas i tre år med
ett års prolongation. (1928.)

*KOLLEKTSTIPENDIER, av varierande storlek, fem för teologie stu-

derande och fem för studerande utan avseende å nation. Utdelas av Upp-
sala domkapitel efter förslag av nationens stipendie- och betygsnämnd.

KÅHRES, 1 å 45 kronor. Utdelas till fattig studerande, född i Uppland
och helst bondson alternerande till teologie, juris och medicine stude-
rande. Får uppbäras i tre år. Vid uppkommande ledighet skall stipendiet

innestå ett år. (1684.)
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*LAURELLS, 1 å 140 kronor. Utdelas till välartad och flitig studerande
av Upplands nation, som med framgång bedriver studier i botanik med
företräde för den, som därjämte är ättling av seminarieadjunkten Fredrik
Laurell och hans maka Sofia Laurell, född Rudelius. Stipendiet utdelas

av nationens inspektor efter förslag av stipendie- och betygsnämnden.
Stipendiet får innehavas i tre år med ett å två års prolongation. Om sti-

pendiat önskar en eller flera terminer vara frånvarande från universitetet

äger inspektor efter ansökan besluta om och i så fall hur länge stipen-

diaten får åtnjuta stipendiet under frånvaro. (1934.)

*LINDBERGS, 1 å 140 kronor. Fondens kapital skall utlånas till nations-

medlemmar i lån om 200 och 300 kronor. Räntan å fonden utdelas som
ett stipendium av nationens inspektor och seniorer till en förtjänt, me-
dellös studerande av Upplands nation. Stipendiet får uppbäras i fyra år.

Om stipendiat önskar en eller flera terminer vara frånvarande från uni-

versitetet äger inspektor efter ansökan besluta om och i så fall hur länge

stipendiaten får åtnjuta stipendiet under frånvaro. (1934.)

CLAES OCH LAURA LINDDAHLS, 1 å 430 kronor för mindre bemed-
lad teologie studerande med företräde för släkting, i andra rummet för

studerande av Upplands nation. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 40.

LINDELII, 1 å 34 kronor. Utdelas till dygdig och flitig studerande av
Upplands nation med företräde för efterkommande till prosten Roije. Öm
sådan efterkommande är född i Uppsala stift skall han vara inskriven i

Upplands nation men även efterkommande född i annat stift äger före-

trädesrätt till stipendiet. Stipendiet uppbäres i fem år och stipendiat kan
en termin varje år få vara frånvarande från universitetet, om han i bör-
jan av stipendietiden varit närvarande två terminer å rad. Nationens in-

spektor utser stipendiat men skall anmäla sitt beslut till större akade-
miska konsistoriet. (1786.)

*MATTONS. Se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 43.

MESTERTONS, 1 å 370 kronor. Utdelas årligen under vårterminen till

en vid Uppsala universitet inskriven medicine kandidat, som särskilt

vinnlagt sig om studiet av de till den kirurgiska ämnesgruppen (allmän

och speciell kirurgi, obstetrik, gynekologi, oftalmiatrik m. m.) hörande
disciplinerna med företräde vid i övrigt lika meriter för sökande tillhö-

rande Upplands nation. Stipendiet utdelas av medicinska fakulteten för

ett år i sänder och kan tilldelas samma person högst tre gånger. (1901.)

PROFESSOR CARL TH. MÖRNERS. När samlade räntemedel uppgå till

minst 1,000 kronor utdelas detta belopp till studerande av Upplands na-

tion med företräde för sökande med meriter i svensk floristik. Stipendiet

får högst två gånger tilldelas samma studerande. (1940.)
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NESSELII, 9 å 70 kronor. Utdelas till »Fjärdhundrenses eller, där så-

dana ej finnas, Upplandi som äro födda inom Uppsala län, alla gudfruk-

tiga, med kvicka ingenier begåvade och av fattiga villkor, helst bond-
söner och deras vederlikar, allt intill och med Torpare-, Ryttare- och Sol-

date-söner». Till sju av stipendierna äga släktingar till donator eller med
dem av donator jämställda företräde och få uppbära stipendierna i 14 år.

Annan stipendiat får uppbära stipendiet i 7 år. Om någon som »uti histo-

rien, politiken och statisteriet excellerat» söker stipendiet äger sådan

sökande företräde framför alla och kan få ett eller högst två års pro-

longation i stipendieinnehavet. Två av de nio stipendierna kunna till-

delas samma person. Till de för icke släktingar avsedda stipendierna

skall större akademiska konsistoriet uppföra två eller tre på förslag, var-

efter kurator för stipendierna utser stipendiater. Kurator är »Senior

Facultatis Philosophicae och om han intet vill, då någon av dess Gollegis,

som det sig vill åtaga». (1736.)

NYMANS, 2 å 540 kronor. Utdelas till medicine studerande som ut-

märkt sig genom kunskaper, flit och goda seder, »av Upplands och Ro-

slags nation med företräde för dem, som äro födda i Uppsala stad och

av borgerlig härkomst» och som under minst ett år hava varit inskrivna

i medicinska fakulteten i Uppsala. Stipendierna utdelas för en tid av 5

år. Avlägger stipendiat under denna tid medicine licentiatexamen an-

kommer det på medicinska fakulteten att efter prövning i varje särskilt

fall avgöra om han får behålla stipendiet. Medicinska fakulteten utser

stipendiaterna. (1881.)

OHNÉS, 1 å 108 kronor. Utgår till avkomling av kyrkoherden i Börstil

J. E. Arpi oavsett om sådan avkomling studerar vid universitetet i Upp-
sala eller annan inrikes akademi. Finnes ej sådan studerande släkting ut-

delas stipendiet till en obemedlad skicklig studerande av Upplands land-

skap. Då stipendiet skall utgå till studerande av Upplands nation skall

nationens seniorer uppföra tre av de sökande på förslag, varefter lott-

ning mellan dessa skall ske på allmänt landskap på så sätt att »trenne

lappar, tvenne blanka och en med påskrift Stipendiat inläggas i en hatt,

så den som står på första rummet av förslaget tager först, så den andra

och så den tredje. Den som får lappen med påskrift stipendiat erhåller

det lediga stipendiet.» Avkomling till kyrkoherden Arpi äger uppbära sti-

pendiet så länge han vistas vid universitet eller akademi och där studerar;

annan stipendiat i fyra år. Ingen graduerad får uppföras på förslag till sti-

pendiet och ej heller får någon efter erhållen magister- eller doktorsgrad

behålla stipendiet mer än ett år. Ledighet skall kungöras i Post- och In-

rikes tidningar. (1827.)

ALFRED PETTERSSONS, 1 å 330 kronor. Utdelas till en behövande, för

flit och gott uppförande känd manlig teologie studerande av Upplands na-

tion, som är svensk medborgare och född i Sverige av till börden svenska

föräldrar. Stipendiet får innehavas i tre år. Stipendiat tillsättes av na-

tionens seniorer under inspektörs ordförandeskap. (1919.)
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*POSSIETHS, 5 å 100 kronor. Utdelas till behövande studerande

födda i Roslagen och av »Roslagiorum landskap» med företrädesrätt till

två av stipendierna för avkomlingar av vilken nation som helst till dona-

tors systrar fru Elisabeth Lindmark, född Possieth, och fru Catharina

Tristadius, född Possieth. Ett av stipendierna skall tilldelas teologie stu-

derande. Stipendierna få innehavas i sju år. Teologie studerande, som

innehaft stipendiet i sju år kan därefter få uppbära stipendiet ytterligare

två år om han studerar vid utländska evangeliska universitet. (1728.)

frEGNELLS, 1 å 230 kronor. Utdelas till studerande av Upplands nation

som icke fyllt 28 år. Vid utdelande av stipendiet bör »ceteris paribus»

sådan studerande som ej är född i Roslagen komma i åtanke. En av Upp-

lands nations seniorer och juniorer vald förslagskommitté av sex seniorer

och sex juniorer uppför under inspektörs ordförandeskap tre av de sö-

kande på förslag, varvid endast i händelse paria vota inspektor äger röst.

Inom detta förslag utnämner inspektor i större akademiska konsistoriet

stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år med högst ett års prolongation.

Om inspektor efter samråd med nationens seniorer finner att stipendie-

beloppet är för litet för att tillskynda dess innehavare verkligt gagn, äger

inspektor förordna att ett års ränta vid varje ledighet skall innestå och

läggas till kapitalet. Se även stipendier för studerande i allmänhet, sid.

47. (1863.)

RINMANS, 1 å 990 och 1 å 330 kronor. Det större stipendiet utdelas till

medellös, helst i Uppsala stad född medicine studerande av Upplands

nation, son till ämbets- eller tjänsteman, det mindre stipendiet till en

medellös studerande av nationen, som utmärkt sig genom flit, skicklig-

het och sedlighet. Det större stipendiet får innehavas i fyra, högst fem

år och det mindre i högst fyra år. För kapitalets förstärkning bildas en

förstärkningsfond på så sätt att, då det större stipendiet utgått i fem år,

ett års ränta vid först inträffande ledighet lägges till besparingsfonden,

vilken då den uppgår till 10,000 kronor skall läggas till kapitalet, var-

efter ny besparingsfond börjar uppläggas. Större akademiska konsisto-

riet äger besluta om räntemedlen å besparingsfonderna skall användas

till höjande av det större stipendiet eller till ett nytt mindre stipendium.

Upplands nations röstberättigade ledamöter uppföra tre av de sökande

på förslag varefter nationens inspektor »i konsistoriet» utser stipendiat

bland de å förslag uppförda. Finnes sökande, som har företrädesrätt till

det större stipendiet, får ingen annan uppföras på förslag. Finner konsisto-

riet att förslag upprättats utan att donationsbrevets bestämmelser iakt-

tagits har konsistoriet att återförvisa ärendet till nationen samt att om
rättelse då ej sker, självt upprätta förslag. (1879.)

*THURE RINGNÉRS. Utdelas, sedan räntemedlen härför blivit dispo-

nibla, till välartad, flitig och medellös filosofie studerande av Upplands na-

tion. Nationens inspektor utser stipendiat på förslag av stipendie- och be-

tygsnämnden. Stipendiet får uppbäras i tre år och kan efter inspektörs
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beprövande behållas jämväl under frånvaro från universitetet en eller
flera terminer. (1945.)

*JAQUETTE SCHRAMS, 1 å 190 kronor. Utdelas av nationen och får
innehavas i tre år. (1878.)

*SIMLINS, 1 å 120 kronor. Utdelas till medellös teologie studerande av
Upplands nation med företräde »ceteris paribus» för släkting till donator
magister Eric Simlin. Stipendiet får innehavas i högst tre år. Nationens
inspektor, kuratorer och seniorer utse stipendiat. Inspektor och kuratorer
äga bestämma om ett eller flera stipendier skola utgå från fonden. (1819.)

SJÖDAHLS, 1 å 94 kronor. Utdelas till medellös teologie studerande av
Upplands nation, vilken gjort sig känd för ordentlighet, allvar och flit. Sti-

pendiet får innehavas i tre år och utdelas av nationens inspektor i större
akademiska konsistoriet. (1890.)

SOLLENII, 1 å 120 kronor. Utdelas till medellös prästson, född i Fjärd-
hundra och inskriven i Fjärdhundra nation (= Upplands); ett likaledes
å 120 kronor utdelas alternerande mellan Upplands och Ångermanlands
(= Norrlands) nation på sådant sätt att det behålles inom vardera natio-
nen i 7 år. Då stipendiet utgår inom Upplands nation skall det tilldelas

medellös borgarson, född i någon av städerna Enköping, Sigtuna, öre-
grund, Norrtälje eller Östhammar och inskriven i Fjärdhundra nation.
Stipendierna få innehavas i 7 år. (1725.)

STIEGLERS, ett stipendium inom Stieglerska stipendiestiftelsen skall
utdelas till medellös studerande, född i Uppland. Se närmare stipendier
avsedda för studerande i allmänhet, sid. 55.

STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM, se
stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

A. N. SUNDBERGS, 2 å 180 kronor. Utdelas till teologie studerande, som
äro medlemmar av Stockholms, Upplands eller Gästrike-Hälsinge natio-
ner. Se vidare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 57.

*SUNDWALLSSONS, 1 å 290 kronor. Utdelas till behövande för flit och
allvar i studier och för nykterhet, god ordning och sedlighet känd stu-

derande av Upplands nation med företräde i första hand för den som
styrker sig vara av samma släkt som den i Uppsala år 1856 födde och i

Stockholm 1906 avlidne juris kandidaten Johan Algot Mathias Sund-
wallsson samt i andra hand för den som helt och hållet avhåller sig från
förtärandet av sprithaltiga drycker. Stipendiet tillsättes av nationens in-

spektor och stipendienämnd. (1908.)

SWAHNS, 1 å 366 kronor. Utdelas till välartad och begåvad teologie
studerande, som tillhör Upplands nation. Stipendiet, som kan tilldelas

samma stipendiat under högst tre år, utdelas årligen av nationens se-

niorskollegium. (1920.)
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*SÖDERBOMSKA PREMIERNA å 46 kronor. Utdelas utan ansökan vid

varje vårtermins slut till obemedlad yngling tillhörande Upplands nation.

(1876.)

SÖDERMANS, 1 å 290 kronor. Utdelas till behövande medlem av Upp-
lands nation. Får uppbäras i två år. Vart tredje år skall stipendiebelop-

pet läggas till fondens kapital. (1877.)

TOLLSTENS, 1 å 42 kronor. Utdelas till medellös studerande av Upp-
lands nation, född i Uppland, med företräde för släkting till prosten

J. Tollsten och hans hustru W. C. Löfman intill sjätte eller sjunde led

oavsett om de äro födda i Uppland men tillhöra Upplands nation. Sti-

pendiet får innehavas i fyra år. Efter varje fyraårsperiod skall stipendiet

i två år läggas till fondens kapital. Om stipendiet blir ledigt under en

fyraårsperiod tillsättes ny stipendiat endast för återstående del av perio-

den. Nationens inspektor har att »efter de ällstas i nationen sammankal-
lande och skjedde ordentelig votering» utnämna stipendiat »i större aka-

demiska konsistoriet». (1764.)

TÖRNLUNDS, 2 å 600 kronor. Utdelas till studerande av Upplands
nation. »Och se för all del till att stipendierna givas åt Edra kamrater

som äro ordentliga, redbara samt äger förmåga att vilja göra gamla Sve-

rige nytta! Och ej till Guds förnekare och Anarkister.» Stipendierna få

uppbäras i tre högst fyra år, dock ej utöver den termin, då stipendiat av-

slutat sina studier. (1892.)

*WALLQUISTSKA PREMIET, å 130 kronor. Utdelas av nationen utan

ansökan vid varje vårtermins slut. (1857.)

WALTERS, 1 å 132 kronor. Utdelas till fattig, välartad, skicklig och
nykter studerande av Upplands nation av »militaire-ofrälse Ståndet från

Uplands Kongl. Regimente» eller till släkting till kaptenen Johan Walter

och hans hustru Magdalena Christina Sundelius eller »i händelse inom
dem icke någon skicklig finnes» till en skicklig stipendiat av »civil-,

bonde-, torpare- eller handtverkares barn på landet men ingalunda präst-

son». Stipendiet får uppbäras i tre år eller av den som »tager graden»

i fem år. Stipendiaten bör »flitigt studera alla vetenskaper, i synnerhet

Moral, Philosophie, Mathematique, Lagfarenhet, Naturkunskapen och nå-

got Läkare vetenskapen, om han ämnar sig till militär». (1827.)

WIJKMANS, 2 å 156 kronor. Utdelas till studerande av Upplands nation

som äro födda inom Uppsala län, Fjärdhundra eller den inom provinsen

Uppland liggande delen av Stockholms län. Stipendiet får icke förenas

med annat stipendium än s. k. kollektstipendium. Nationens röstägande

ledamöter uppföra tre av de sökande på förslag, varefter inspektor och
seniorer bland de å förslaget uppförda till stipendiat utse den, som de

med avseende å skicklighet, lång studiekurs och behov anse mest för-

tjänt. Stipendierna få innehavas i tre år med ett års prolongation. (1845.)
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WINBOMS, 1 å 74 kronor. Utdelas till skickliga och anständiga stu-

derande av Upplands nation. Släkting till domprosten J. Winbom äger
företrädesrätt till stipendiet, som av släkting får innehavas i fem år, av
oskyld i tre år med ett års prolongation. Inspektor för Upplands nation
uppför tre av de sökande på förslag, varefter större akademiska konsisto-

riet utser stipendiat. Ingen får utses till stipendiat förr än efter ett års in-

skrivning som student. (1817.)

AF WINGÅRDS, 1 å 56 kronor. Utdelas till studerande, som studerar
för filosofiska graden eller som ämnar bliva präst. Nationens seniorer och
juniorer uppföra tre dylika studerande på förslag, varefter ärkebiskopen
utser stipendiat. Stipendiet uppbäres i tre år men avträdes dessförinnan,
om stipendiaten avlagt filosofisk grad eller prästvigts. (1849.)

ZEDRITZ', 4 å 78 kronor. Utdelas till medellösa studerande av Upp-
lands nation med företräde för släktingar oberoende av nation till dona-
tor handlanden Johan Zedritz. Enligt en av två personer gjord anteck-
ning å testamentet var donators »egenteliga mening, at näst hans Släck-
tingar, välartad ungdom som hålla sig vid Upsala Academie, födde av
fattige föräldrar så i Stockholms stad som uti Upland likmätigt den gamla
inrättningen skulle hugnas med detta stipendio». Stipendierna få inne-
havas i fem år. (1732.)

*ÅBERGS, 3 å omkring 720 kronor. Utdelas av Upplands nations se-

niorskollegium årligen till studerande vid Uppsala universitet, som, till-

hörande Upplands nation, utgått från borgarhem i Uppsala stad och som
genom flit och goda egenskaper gjort sig förtjänta av uppmuntran, där-
vid företräde vid stipendiernas utdelande i allmänhet skall tillkomma
obemedlade och mindre bemedlade studerande. Stipendiet kan tilldelas

en och samma person högst tre gånger. Nationen har gjort följande prin-
ciputtalande beträffande uttrycket »som utgått från borgarhem i Upp-
sala» :

»Stipendiet kan tilldelas manlig eller kvinnlig studerande av Uplands
nation, vars fader vid sökandens födelse eller under en tid av minst 6

(sex) år före sökandens studentexamen varit bosatt i Upsala såsom bor-
gare och således ej är att anse som lön- eller räntetagare eller utövare av
något av de s. k. fria yrkena, såsom lakar-, tandläkar- eller advokatyrket.
Såsom borgare skall dock därutöver alltid anses den, vilken styrkes under
ovannämnda tid ha ägt burskap i Upsala eller rätt till dylikt.»

*L. G. ÅGRENS, 1 å omkring 280 kronor. Utdelas till behövande med-
lem av Upplands nation, som iakttager ett aktningsvärt leverne och med
flit bedriver sina studier med företrädesrätt för avkomlingar till hand-
landen Lars Gustaf Ågren. Stipendiet får uppbäras i fyra år. Stipendiat

utses av nationens inspektor efter förslag av seniors- och stipendie-

nämnderna. (1908.)

ÄRKESTIFTETS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 64.
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ÖSTERBY, 1 å 332 kronor. Utdelas till en välartad och obemedlad stu-

derande av Upplands nation med företräde för idkare av studier inom
filosofiska fakultetens matematisk-naturvetenskapliga sektion. Stipen-
diet får uppbäras i tre år med ett års prolongation. (1908.)

Gästrike-Hälsinge nation.

*J. A. ANDBERGS, 3 å 60 kronor. Utdelas för ett år i sänder till med-
lemmar av Gästrike-Hälsinge nation, som äro i behov av understöd och
gjort sig kända för ett gott uppförande, flit och framsteg i sina studier.
Stipendiat äger rätt att ånyo anmäla sig som sökande. Stipendierna ut-

delas av nationens inspektor och seniorer.

*K. V. BERGSTENS, 1 å 130 kronor. Utdelas vartannat år av nationen
på årets sista konvent till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation,
som gjort sig känd för flit och gott uppförande med företräde för den
som härstammar från donator provinsialläkaren K. V. Bergstens i Hapa-
randa fader handlanden P. Bergsten.

*CARL OCH MARIA BLOMBERGSSONS, 2 å 300 kronor. Utdelas till

välartade medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation, som äro födda och
uppfödda inom Gävleborgs län och avlagt studentexamen vid något av
detta läns läroverk eller Fjellstedtska skolan och studerar den ene medi-
cin och den andre teologi. Stipendierna utdelas av nationens inspektor
och seniorer för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under
ytterligare högst tre år.

Z. OCH O. R. BLOMQUISTS, 3 å 416 kronor. Utdelas till verkligt medel-
lösa studerande av Gästrike-Hälsinge nation, vilka ådagalagt goda anlag
för i synnerhet matematiska eller språkliga studier. Nationens kurator
tillsammans med en av nationen utsedd nämnd av fyra personer uppföra
tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipen-
diat inom detta förslag. Stipendierna få innehavas i tre år. (1901.)

*BÄCKENBERGS, 1 å 30 kronor. Utdelas till fattig och förtjänt stude-

rande av Gästrike-Hälsinge nation med företräde för till nämnda nation
hörande släkting till hospitalspredikanten Olof Bäckenberg och därefter
för studerande, född i Gävle. Nationen utser stipendiat. Stipendiet får

innehavas i fyra år. Från erhållande av stipendiet skall de »aldeles ute-

slutas, som utsprida den nyare eller så kallade Kantiska Philosophiens
grundsatser». (1795.)

*DAHL- ET VALLEYIANUM, 1 å 100 kronor. Utdelas »efter inspektörs

och nationens beprövande och utnämnande» till medlem av Gästrike-Häl-

singe nation, som till sina studiers fortsättande i vad yrke som helst, så

länge han vid Uppsala universitet vistas, kan vara i mesta och största

behov av detta understöd och är känd för flit och skicklighet samt ett
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ordentligt och stadgat uppförande med företräde för den, som jämte det

han är behövande, är född i Gävle samt besläktad med testator magistrats-

sekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru.

V. EKMANS, 1 å 246 kronor. Utdelas till studerande av Gästrike-Häl-

singe nation, som är i behov av understöd, är känd för ordentligt leverne

samt ådagalägger god flit och förmåga att med framgång idka vetenskap-

liga studier. Utdelas av nationens inspektor och seniorer. Får innehavas i

två år. Efter varje ledighet skall stipendiet innestå en termin. (1899.)

*GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS, 1 å 360 kronor. Utdelas av natio-

nens inspektor och seniorer till en behövande nationsmedlem, känd för

flit och goda seder. Ingen må innehava stipendiet mer än två år i följd.

För åtnjutande av stipendiet fordras, att stipendiaten å nationssalen hål-

ler ett föredrag eller inleder en diskussion över självvalt av talövnings-

nämnden godkänt vetenskapligt ämne. För innehav av stipendiet ett

andra år gäller samma villkor.

* GÄVLE, 1 å 370 kronor. Utdelas till någon för flit och ordentlighet

känd, behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation med företräde, un-

der lika kvalifikationer i övrigt för nationsmedlem, bördig från Gävle.

Stipendiet, som utdelas av nationens inspektor och seniorer, får inne-

havas i två år.

*GÄVLEBORGS LÄNS SPARBANKS, 4 å 140 kronor. Utdelas av natio-

nens inspektor och seniorer till obemedlade medlemmar av Gästrike-

Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Stipendierna få upp-
bäras i två år med ett års prolongation.

*GÖRANSSONS-SANDVIKENS, 3 å 1,200 kronor och 1 å 600 kronor.

Utdelas av nationens inspektor efter seniorskollegiets hörande till svenska

medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation, som studera eller forska vid

Uppsala universitet och som ådagalagt anlag och flit i sina studier samt
stadga och skötsamhet i levernet och med hänsyn till sina ekonomiska
förhållanden kunna anses vara förtjänta och i behov att erhålla stipen-

dium. Stipendium må även för fortsatt utbildning tilldelas yngre, be-

hövande docent, som ännu icke erhållit docentstipendium eller motsva-
rande understöd. Ogift sökande bör äga företräde framför gift, såvida

denne icke är docent eller licentiat, som kvarligger vid universitetet för

fullbordande av studierna eller eljest studerande, som utmärkt sig för

synnerlig energi och framgång i studierna. Stipendium utdelas för tre år

med prolongation för ett år i sänder intill ytterligare tre år. Gift stipendiat,

som icke är docent, må ej erhålla prolongation.

HEDENSTRÖMS, 1 å 610 kronor. Utdelas till hoppgivande medicine
studerande vid Uppsala universitet med företräde för sådan av Gästrike-

Hälsinge nation. Stipendiets inspektor uppför tre av de sökande på för-

slag, varefter medicinska fakulteten utser stipendiat inom detta förslag.
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Stipendiet får innehavas i fyra år. Har medicine kandidat tidigare

innehaft stipendiet mindre än fyra år har han vid inträffande ledighet

företrädesrätt att ånyo erhålla stipendiet och innehava detsamma så länge

att den sammanlagda stipendietiden uppgår till fyra år. (1875.)

HOLSTS, 2 å 94 kronor. Utdelas till fattiga studerande tillhörande Gäst-

rike-Hälsinge nation. Uppbäras i tre år. Sökande skall förete intyg om
medellöshet, flit och goda seder. Skulle stipendiat under stipendietiden

komma i bättre ekonomiska villkor skall han frånträda stipendiet. (1879.)

*G. A. HULDBERGS, 1 å 130 kronor. Utdelas av nationens inspektor

och seniorer till behövande, begåvad och välartad medlem av Gästrike-

Hälsinge nation med företräde för infödd hudiksvallsbo. Stipendiet får

åtnjutas två år med ett års prolongation efter förnyad ansökan.

*HÄLSINGLANDS ENSKILDA BANKS, 1 å 330 kronor. Utdelas av

nationens inspektor och seniorer till obemedlad, begåvad och välartad

inedlem av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendiet får åtnjutas i ett år med
prolongation för ett år i sänder dock sammanlagt högst tre år.

*IS^EUS', 2 å 195 kronor. Utdelas av nationens inspektor och seniorer

till manliga medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation, som äro verkligt

behövande, oförvitliga, flitiga och studiebegåvade. Stipendierna få åtnju-

tas i två år med prolongation ett år. (1916.)

*KARL JERNBERGS, 1 å 200 kronor. Utdelas varje hösttermin av natio-

nens inspektor och seniorer till medellös manlig studerande av Gästrike-

Hälsinge nation med företräde i första rummet för sådan, som ägnar sig

åt botaniska studier och i andra rummet för medicine studerande. (1911.)

* KLINTBERG-OXENSTIERNAS, 1 å 370 kronor. Utdelas av nationens

inspektor och seniorer till förtjänt och behövande medlem av Gästrike-

Hälsinge nation med företräde under i övrigt lika omständigheter för så-

dan, som är född i Gävle eller ock avlagt avgångsexamen vid därvarande

högre allmänna läroverk. Stipendiet får innehavas i tre år med rätt till

prolongation för ett år i sänder, om stipendiaten fortfarande befinnes

vara förtjänt och i behov därav.

*KOLLEKTSTIPENDIER, 2 med varierande belopp. Utdelas efter för-

slag av nationens inspektor och seniorer av Uppsala domkapitel varje

termin, det ena till behövande och förtjänt teologie studerande och det

andra till behövande och förtjänt studerande oberoende av studierikt-

LINDSTRÖMS, 1 å 124 kronor. Utdelas av teologiska fakulteten till teo-

logie studerande av Gästrike-Hälsinge nation och uppbäres under två år.

(1915.)



92

*LONGBERGS, 1 å 135 kronor. Utdelas av Gästrike-Hälsinge nation å
höstterminens sista ordinarie landskap. Stipendiat skall vara född i

Gästrikland eller Hälsingland, ha avlagt fullständig studentexamen, ha
varit vid universitetet närvarande minst en termin och ägna sig åt filoso-

fiska eller medicinska banan. Företräde utan hänsyn till födelseort äger
nationsmedlem, som är släkting till donator, A. G. Longberg från Gävle,
död 1851. Stipendiet får uppbäras i tre år.

'HERMAN LUNDQVISTS MINNESFONDS, 1 å 310 kronor. Utdelas av
nationens inspektor och seniorer till behövande medlem av Gästrike-

Hälsinge nation, som genomgått Hudiksvalls högre allmänna läroverk.

Stipendiet får innehavas i två år med ett års prolongation.

* STIPENDIERNA AV DEN 23 MARS 1866, 2 å 116 kronor. Utdelas av
nationens inspektor och seniorer för ett år i sänder till medlem av
Gästrike-Hälsinge nation, som är i behov av understöd och känd för guds-
fruktan och goda seder samt flit och framsteg i sina studier. Stipendiat
kan ånyo anmäla sig som sökande.

*MATTONS. Se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 43.

P. MURENS, 1 å 380 kronor och 1 å 190 kronor. Utdelas av nationens
inspektor och seniorer till behövande studerande av Gästrike-Hälsinge
nation. Stipendierna få innehavas i ett år men med möjlighet till ytter-

ligare ett års innehav efter förnyad ansökan. Den som innehaft det ena
stipendiet kan anmäla sig som sökande till och erhålla det andra stipen-

diet. (1884.)

AUGUST OCH AUGUSTA NORBLADS, 1 å 368 kronor. Utdelas av na-
tionens inspektor och seniorer till behövande junior eller senior i Gästrike-
Hälsinge nation. Får åtnjutas i två år med möjlighet till ett års prolonga-
tion i sänder till dess sammanlagda innehavet uppgår till högst fem år.

(1911.)

*HERMAN PALMGRENS, 1 å 330 kronor. Utdelas av nationens inspek-
tor och seniorer till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation med före-
träde för den, som avlagt studentexamen vid högre allmänna läroverket
i Hudiksvall. Stipendiet får uppbäras i ett år med ett års prolongation.
(1932.)

RETTIGS, 2 å 190 kronor. Utdelas av nationens inspektor och seniorer
till studerande av Gästrike-Hälsinge nation, som med behovet av sådant
understöd förena ett stadgat och ordentligt leverne samt visat sig äga
goda förkunskaper och ådagalägga flit och förmåga att med framgång
idka akademiska studier. Stipendierna få innehavas i två år med ett års
prolongation efter förnyad ansökan. (1880.)
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*RISBERGS PREMIUM, 1 å 90 kronor. Utdelas på vårterminens sista

landskap till en medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som under det

gångna läsåret gjort sig särskilt förtjänt av nationens aktning och upp-
skattning; sökes ej.

RYDÉNS, 1 å 38 kronor. Utdelas skiftesvis inom Gästrike-Hälsinge och
Smålands nationer. Utdelas till behövande teologie studerande av Häl-

singe nation, som fyllt 21 år, helst sådan »som jemte de öfrige til deras

bestämmelse hörande stycken, sökt förkovra sig i Ebreiska». Stipendiet

får uppbäras ett år med en termins prolongation »om stipendiaten med
doktors bevis styrker, att han kan slå åder och vaccinera». (1807.)

*C. Y. SAHLINS, 1 å 100 kronor. Utdelas av nationens inspektor och
seniorer till behövande och begåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation.

Stipendiet får uppbäras i två år med ett års prolongation.

JONAS SELGGRENS, 2 å 360 kronor. Utdelas till behövande, för goda
seder och vetenskapliga anlag kända studerande av Gästrike-Hälsinge

nation. Stipendierna få innehavas i tre år och må tiden förlängas med
ytterligare två år, om inspektor och nationens seniorer anse inneha-

varen fortfarande därav förtjänt. (1893.)

*CARL JOHAN SJÖSTRÖMS PREMIE, 1 å 25 kronor. Utdelas av Gäst-

rike-Hälsinge nation på vårterminens sista konvent utan ansökan till en

behövande och förtjänt landsman.

*SKÅNBERGS, 1 å 330 kronor. Utdelas till medlem av Gästrike-Hälsinge

nation, som framför allt vid universitetet visat god studiebegåvning och
därjämte är i behov av ekonomisk hjälp.

* STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM, se

stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

STRÖMBÄGKS, 2 å 740 kronor. Utdelas till medicine studerande, som
med framgång ägna sig åt studierna med företräde för sådana som under
skoltiden tillhört Gävle högre allmänna läroverk. För stipendiets erhål-

lande fordras att under minst ett läsår hava bedrivit studier vid medi-
cinska fakulteten i Uppsala. Se vidare stipendier för studerande i allmän-

het, sid. 56.

A. N. SUNDBERGS, 2 å 180 kronor, för fattiga och flitiga teologie stu-

derande, som äro medlemmar av någon bland ärkestiftets, d. v. s. Stock-

holms, Upplands eller Gästrike-Hälsinge nationsföreningar. Se vidare sti-

pendier för studerande i allmänhet, sid. 57.

*TRANBERGS, 1 å 65 kronor. Utdelas av nationen på vårterminens

sista konvent för ett år till infödd, fattig studerande av Hälsinge nation.
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'BRÖDERNA UPPSTRÖMS PREMIUM, 1 å 95 kronor. Utdelas vid varje

hösttermins slut efter eller utan ansökan av nationens inspektor och

seniorer till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som behöver och för-

tjänar understöd samt idkar språkvetenskapliga studier med företräde i

första rummet för den, som jämväl vinnlagt sig om studiet av det »götiska

språket» och därnäst för den, som ägnar vetenskapligt studium åt forn-

och nysvenskan. Till stipendiat kan även, dock icke före nyss nämnd
studerande, utses teologie studerande, som ådagalagt framstående kun-

skaper i grekiska och hebreiska språken. Premiet kan högst tre gånger

tilldelas samma person.

AF WINGÅRDS, 1 å 56 kronor. Utdelas till studerande, som studerar för

filosofiska graden eller som ämnar bliva präst. Nationens seniorer och
juniorer uppföra tre dylika studerande på förslag, varefter ärkebiskopen

utser stipendiat. Stipendiet uppbäres i tre år men avträdes dessförinnan

om stipendiaten avlagt filosofisk grad eller prästvigts. (1849.)

*ERIK OCH OSCAR VON WOLGKERS, 1 å 60 kronor. Utdelas av natio-

nens inspektor och seniorer till medlem av Gästrike-Hälsinge nation med
företräde för sådan, som är född i Forsa eller Hanebo socknar samt för

studerande, som vitsordas med framgång bedriva filosofiska eller bota-

niska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort må ej utgöra

hinder för utdelning av stipendiet till annan nationsmedlem, som är star-

kare meriterad med hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i de

angivna ämnena. Stipendiet får åtnjutas i högst två år.

ÄRKESTIFTETS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 64.

Av Östgöta nation.

ALREIKS, 9 å 40 tunnor spannmål (omkring 1,240 kronor). Av stipen-

dierna utgå sju till arbetarklassens eller allmogens söner och två till präst-

eller skollärarsöner, alla av ofrälse börd, födda i Östergötland och med-
lemmar av Östgöta nation. Företrädesrätt för i övrigt behöriga stude-

rande, som ämna avlägga den filosofiska graden. Stipendierna utdelas av

större akademiska konsistoriet på förslag av Östgöta nations inspektor

och seniorer var för sig. För att kunna erhålla stipendiet fordras att den
studerande skall vara »så pass gammal civis academicus, att han haft till-

fälle genom ådagalagda säkra prof göra sig känd för goda grundstudier

i förening med flit och hedrande uppförande, dock må ingen som filoso-

fie kandidatexamen redan undergått till stipendiat utnämnas». Stipen-

dierna få innehavas i tre år med ett års prolongation om examen ej av-

lagts före treårsperiodens utgång. (1863.)

ARNBERGS PREMIER, 2 å 364 kronor. Utdelas till en recentior och en

junior inom Östgöta nation, som genom flit och gott uppförande anses

hava gjort sig härav förtjänt och därjämte är i behov av understöd.

Nationens seniorskollegium upprättar till höstterminens andra lagtima

landskap förslag på tre namn till vartdera premiet, varefter recentiorerna

och juniorerna var för sig utse premietagare. (1900.)
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C. W. BERGLUNDS, 2 å 500 kronor. Utdelas till i första hand släkting

till donator kronofogden C. V. Berglund i Uppsala, oberoende av vilken
nation de tillhöra, samt därnäst till behövande studerande av Östgöta
nation, födda inom de delar av Kalmar eller Jönköpings län, som till-

höra Linköpings stift. Finnas ej så beskaffade sökande tilldelas stipen-

dierna studerande av Östgöta nation utan avseende å födelseort. Stipen-

dierna få uppbäras i tre år med prolongation under högst två år efter

för varje år gjord ansökan. (1876.)

BURENS, 2 å 288 kronor. Utdelas till ofrälse studerande av Östgöta
nation med företrädesrätt för medlemmar av Burénska släkten. (1848.)

JOH. OCH HANNA CARLSSONS, 2 å 600 kronor. Utdelas till teologie
studerande av Östgöta nation, som avlagt teologisk-filosofisk examen, un-
der minst ett läsår hava varit inskrivna som studerande vid Östgöta
nation och under tiden hava idkat teologiska studier, äro medellösa i

verklig mening och gjort sig kända för hedrande vandel och berömlig
flit i studier. Företrädesrätt för i Norrköpings stad födda medellösa, som
i övrigt fylla ovannämnda villkor. Vid ansökan skall fogas utom övriga
sedvanliga handlingar prästbetyg, nationsbetyg, intyg om vandel och flit

samt intyg om medellöshet, avgivet av minst två för redlighet och tro-

värdighet kända män. Sökande bör därjämte inge förklaring att han
ämnar inträda i prästämbetet. Stipendierna få innehavas i tre, högst fyra
år, det senare under villkor av utmärkt flit samt ett synnerligen sedligt

och hedrande uppförande. Från åtnjutande av stipendierna äro »helt och
hållet uteslutna de, vilka lagt i dagen frireligiösa eller i politiskt hän-
seende radikala eller socialistiska åsikter». Östgöta nations inspektor in-

fordrar yttrande av nationens kuratorer och seniorer och överlämnar
dessas yttrande till större akademiska konsistoriet, som vidarebefordrar
handlingarna till kyrkoherden i S:t Olai församling i Norrköping, som
jämte kyrkoherdarna i samma stads Hedvigs och Norra församlingar
utse stipendiater. Om sökandena anses jämngoda i avseende på kun-
skaper, flit och framsteg och hedrande vandel skall det största behovet
bestämma företrädet. (1900.)

DANGKWARDTS, 1 å 78 kronor. Utdelas till fattiga medlemmar av Öst-
göta nation med företräde för fattig medlem av landshövdingen friherre
P. von Danckwardts släkt. Stipendiet får uppbäras av oskyld i fyra år,

av släkting så länge han för studier uppehåller sig vid universitetet.
Större konsistoriet skall uppföra två av de sökande på förslag, varefter
den äldste av släkten Danckwardt utser stipendiat. (1732.)

*FLODINS, 13 å 700 kronor. Utdelas till studerande av Östgöta nation,
födda inom Linköpings stift, dels fyra stipendier till »ofrälse, civile äm-
betsmäns studerande söner» och dels nio stipendier till studerande som
äro »av ofrälse prästerlig härkomst». »Fattigdom och trångmål göra de
sökande vist icke berättigade till rum på förslag till ledigt Stipendium,
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men uppå rena seder och obefläckad lefnad jemte qvickt och eldigt snille,

beledsagadt med håg och arbetssamhet, måste i synnerhet göras afse-

ende — men skulle så hända att lyckligt snille och lätt fattnings-

gåva förenade med sedernas renhet och en utmärkt arbetsamhet, ändå
måste släpas med den usla fattigdomen, Bonse mentis mala soror, så torde
en så beskaffad sökande kunna ceteris paribus, hugnas med rum på för-

slag.» Sökande till stipendiet skall vid förslagets upprättande hava fyllt 18
men ej 24 år. Börd, ålder och födelseort skola styrkas genom prästbevis.

Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sökande på förslag,

vilket därefter översändes till magistraten i Stockholm. Inför magistraten

in pleno och Borgerskapets femtio äldste i Stockholm skall därefter sti-

pendiat utses genom lottning mellan de på förslaget uppförde. Har någon
tre gånger varit på förslag men ej erhållit stipendium skall han, om han
för fjärde gången uppföres på förslag utan lottning förklaras för sti-

pendiat. Efter varje ledighet skall stipendiet innestå en termin. Stock-

holms stads magistrat förvaltar fonden. (1795.)

ERNST OCH ELSA GRENANDERS, 1 å 300 kronor. Utdelas till teologie

eller juris studerande av Östgöta eller Västmanlands-Dala nation, vilken

gjort sig känd för begåvning och goda karaktärsegenskaper. Stipendiet

får innehavas i tre år. (1939.)

HAMMARSKJÖLDS, 1 stipendium till varierande belopp beroende på
markegångspriserna. Utdelas till en fattig mans son, född i den del av
Kalmar län, som hör under Linköpings stift, som avlagt studentexamen
vid högre allmänna läroverken i Linköping eller Västervik och som vis-

tats vid universitetet minst ett år. Linköpings domkapitel skall föreslå

stipendiat till innehavaren av Tuna sätesgård. Stipendiet får innehavas
i fyra år. (1711.)

*HAMMARSTENS, 1 å omkring 330 kronor. Utdelas till medellös, be-

gåvad och flitig medicine studerande av Östgöta nation med oklanderlig

vandel. Med medicine studerande menas »envar, som ej efter medicine
licentiatexamen idkar studier för en blivande doktorsavhandling». Vid
utseende av stipendiat skall i främsta rummet avseende fästas vid »me-
dellöshet med stort behov och svårighet att erhålla andras hjälp». Stipen-

diet sökes vid uppkommande ledighet före 15 oktober resp. före 1 mars
hos nationens förste kurator. Stipendiat utses av Östgöta nations seniorer

under ordförandeskap av inspektor med slutna sedlar. Stipendiet får

innehavas i tre år med ett års prolongation.

A-STUDENTEN DAVID HARLINGS. Sedan avkastningen å fonden
blivit disponibel, skall utgå ett stipendium till obemedlad student av
Östgöta nation »idkande hängivna studier inom den naturvetenskapliga

disciplinen». Stipendiet får uppbäras i tre år. (1941.)
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J. A. HEDBERGS, 1 å 226 kronor. Utdelas till behövande manlig stu-

derande, som tillhör Östgöta nation i Uppsala och är född i Östergötland.

Stipendiet får uppbäras i tre år med ett års prolongation. (1928.)

HEDRÉNS, 1 å 78 kronor. Utdelas till behövande teologie studerande
av Östgöta nation, som kan »i framtiden påräknas till prästerlig tjänst i

församlingen». Teologiska fakulteten uppgör förslag, varefter biskopen i

Linköpings stift utser stipendiat. Stipendiet får innehavas jämte andra
stipendier, som äro mindre än detta. (1848.)

HELLVIKS, 3 å 104 kronor. Utdelas till behövande studerande av Öst-

göta nation som fyllt 18 år och som ej slutat sin akademiska bana och
blivit promoverad och ej heller erhållit befattning med fullmakt. Stipen-

diet får åtnjutas i sex år men ej efter fyllda 31 år. För vinnande av större

framsteg i praktisk vetenskap kan stipendiat under högst ett år få upp-

bära stipendiet vid studier inom landet vid lasarett, bergverk m. fl. dy-

lika institutioner. Vid brist på sökande tillhörande Östgöta nation kan
sedan två av stipendierna tilldelats östgötar det tredje stipendiet gå till

någon medlem tillhörande »Finska nationen» (= Norrlands nation) och

därest sådan ej finnes studerande av vilken nation som helst. (1798.)

HELLVIKS PREMIUM, 1 å 41 kronor. Utgår av besparingar å Hell-

vikska stipendiefonden och utdelas av Östgöta nation på varje termins

första lagtima sammanträde till behövande landsman, som genom utmärk-

tare skicklighet och goda seder förvärvat sig nationens aktning och vän-

skap. (1798.)

*HELMERS, 1 å 600 kronor. Utdelas av domkapitlet i Linköping till

medellös studerande vid universiteten i Uppsala eller Lund, som önskar

bliva präst. Stipendiet får uppbäras i fem år.

*KOLLEKTSTIPENDIER, 5 å 250 kronor. Ansökan, ställd till dom-
kapitlet i Linköping, inges till förste kurator varje vårtermin, varefter

seniorskollegiet upprättar förslag, som underställes prövning av nationens

inspektor och översändes till domkapitlet i Linköping, som utser stipen-

diater.

LAGERHEIMS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 38.

*LANDSTRÖMS, 1 å 540 kronor. Sökes hos och utdelas av domkapitlet

i Linköping. Utdelas till teologie studerande, som önskar ingå som präst

i Linköpings stift. Stipendiet får uppbäras i ett år med prolongation un-

der högst tre år.

LIDÉNS, 2 å 144 kronor. Utdelas till studerande av Östgöta nation, som
fyllt 18 år och ej erhållit doktorsgrad. Det ena stipendiet utgår till filo-

sofie studerande, det andra alternerande till teologie, juris och medicine
studerande. Vid stipendiets bortgivande till teologie eller juris stude-

rande skall iakttagas att företräde framför i övrigt lika meriterade sö-

7-506358
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kände tillkommer teologie studerande, som i humanistiska ämnen avlagt

filosofie kandidatexamen eller annan högre filosofisk examen ävensom
juris studerande, som avlagt sådan examen, såvida däri ingår något av

ämnena teoretisk eller praktisk filosofi, historia och statskunskap, dock
att stipendiet icke tilldelas annan juris studerande än den, som styrker

att han på ett grundligare sätt förbereder sig för avläggande av juris

kandidatexamen, omfattande samtliga i denna examen ingående ämnen.
Medicine studerande bör visa sig hava förvärvat kännedom i franska och
tyska språken, varjämte vid eljest lika förhållanden den äger företräde,

som visat sig äga insikter jämväl i latin. Skulle i fråga om det alternerande

stipendiet hända att någon sökande ej finnes från fakultet som är i tur

att disponera stipendiet går detta över till närmast i tur varande fakultet.

Stipendiat tillsättes av större akademiska konsistoriet efter yttrande av

inspector stipendii och den fakultet till vilken stipendiet hör. Stipendiet

får uppbäras i fyra år. (1779.)

LINGKS, 2 å 326 kronor. Utdelas till studerande, födda inom Linkö-

pings stift och tillhörande Östgöta nation med företräde för studerande,

som bär namnet Linck och härstammar på manliga sidan från gross-

handlaren i Stockholm Carl Gustaf Linck oberoende av födelseort och
nation. Innestår vid varje ledighet en termin. Stipendiet får uppbäras i

tre år med ett års prolongation. (1883.)

LINDBLOMS, 1 å 64 kronor. Utdelas till behövande medlem av Östgöta

nation, som ej blivit promoverad, med företräde för avkomlingar till

kyrkoherden i Norra Vi i Linköpings stift Lars Lindblom utan avseende

å nation. Finnas två eller tre sökande skall förslag upprättas, varefter

stipendiat utses genom lottning om ej större akademiska konsistoriet fin-

ner att endast en sökande har erforderliga kvalifikationer eller att en
sökande har »märkligt företräde för de övrige». Stipendiet får uppbäras
i tre år med möjlighet till ett års prolongation. (1793.)

*LUNDINS, 1 å 380 kronor. Se stipendier för studerande i allmänhet,
sid. 41.

*NATIONSVÄNS STIPENDIUM FÖR ÖSTGÖTA NATION har ännu ej

börjat utdelas. Skall då fonden vuxit så att ett stipendium å 100 kronor
kan utgå, utdelas av Östgöta nations inspektor på förslag av seniorerna
vid vårterminens sista landskap till en välartad, i studierna flitig, natio-

nen och nationslivet hängiven manlig student tillhörande Östgöta nation.

NILSSON-ASCHANS, 4 å 296 kronor. Utdelas till obemedlade för flit

och goda seder samt anlag för studier vitsordade studerande av Östgöta

nation i Uppsala eller Lund med företräde för avkomlingar till bergs-

rådet J. L. Aschan, rådmannen N. M. Aschan eller fru U. E. Danielson,

född Aschan. Stipendiet får uppbäras i tre å fem år. Sedan stipendiaten
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innehaft stipendiet i tre år skall han till större akademiska konsistoriet
ingiva en av honom författad avhandling i den vetenskap han valt till

sitt huvudstudium. Konsistoriet kan efter granskning av denna avhand-
ling medgiva att stipendiet får innehavas ytterligare två år. Linköpings
domkapitel utser stipendiater. Vid varje ledighet skall stipendiet innestå
ett år. (1850.)

*NORDVALLS, 1 å omkring 800 kronor. Utdelas till »skickliga stude-
rande vid Uppsala Akademie af våra, kontraktsprosten O. J. Nordvalls
och hans hustru Beata Charlotta Wistenius, brors- och systerbarn samt
deras efterkommande eller i brist av dugliga ämnen bland desse våra
närmaste slägtingar, åt andre behöfvande ynglingar af östgötha na-
tion, som ådagalägga verklig hug och fallenhet för studiers idkande
och fortsättande». Stipendiet skall utgå skiftesvis emellan fyra i stipen-
diedonationen angivna släkter, om studerande från dessa finnas. Stipen-
diet får åtnjutas i tre år. Ärkebiskopen utnämner stipendiat. Fonden för-

valtas av domkapitlet i Linköping. (1815.)

S. PALÄLERS, 1 å 72 kronor. Utdelas till en fattig, i Linköpings stift

född medlem av Östgöta nation med företräde vid lika förtjänst för
släkting till prosten i Kullerstad Samuel Palmser. Stipendiet får uppbäras
i sex år. Östgöta nations inspektor och seniorer upprättar förslag på tre
sökande, varefter större akademiska konsistoriet utser stipendiat. (1783.)

*REDERS, 4 å 380 kronor. Utdelas till medellösa studerande från öster-
götlands (= Linköpings) stift med företräde mellan lika förtjänta för
den, som är född i Norrköping eller är släkting till donator bruksägaren
Didrik Reder. Två stipendier utgå till teologie studerande, ett till juris
studerande och ett till medicine studerande. Stipendierna sökas tillsam-
mans med övriga stipendier vid universitetet. Domkapitlet i Linköping
upprättar förslag, varefter Rederska stipendiestiftelsens styresmän i Norr-
köping utse stipendiat. Styresmän äro kyrkoherdarna i S:t Olai och
Hedvigs församlingar i Norrköping samt en i nämnda stad bosatt släk-

ting till testator om sådan finnes, eljest kyrkoherden i Risinge försam- -

ling. Stipendierna få innehavas i tre år. (1847.)

REIMERS, 1 å 86 kronor. Utdelas skiftesvis åt studerande av Östgöta
och Stockholms nationer. Utgår till behövande och skicklig studerande med
företräde vid lika förtjänst för släktingar till donator kommerserådet Lars
Reimer och hans hustru Johanna, född Gother. Stipendiet får uppbäras
i fyra år. (1797.)

RHYZELII, 1 å 86 kronor. Utdelas skiftesvis till fattiga studerande av
Östgöta eller Västgöta nation, som varit minst ett år vid universitetet.

Vardera nationen innehar stipendiet tre år; företräde vid i övrigt lika

omständigheter för prästson eller för släkting till donator biskopen And.
O. Rhyzelius och hans hustru. Större akademiska konsistoriet upprättar
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förslag på tre av de sökande, varefter stipendiat utses av den närmaste
släktingen till donator. Stipendiet får innehavas i tre år med ett års pro-

longation. (1753.)

*SCHEDINGS, 2 å omkring 50 kronor. Utdelas till torftiga teologie stu-

derande av Östgöta nation vid Uppsala eller Lunds universitet. Stipen-

dierna få innehavas i fem å sex år. Domkapitlet i Linköping utser sti-

pendiater. (1672.)

SLEINCOURS, 1 å 84 kronor och 1 å 48 kronor. Utdelas till behö-
vande studerande av Östgöta nation, som fyllt 17 år och icke är promo-
verad. Stipendierna få uppbäras i tre år. (1784.)

STENHAMMARS, 2 å 288 kronor. Utdelas till studerande av Östgöta

nation, som fyllt 18 men ej 25 år och varit minst två terminer närvarande
vid universitetet och gjort sig kända för litterär bildning och vetenskap-
liga framsteg. Företräde för släkting till donator prosten Mathias Sten-

hammar, som är medlem av Östgöta nation och bär testators släktnamn.

Stipendierna få innehavas i fyra år med ett å två års prolongation vid ut-

rikes resa. Stipendiat utses av en nämnd bestående av tolv av de Öst-

göta nations medlemmar, som varit inskrivna vid universitetet minst ett

år, utsedda ledamöter och nationens inspektor. (1836.)

STIEGLERS. Av de Stieglerska stipendierna utdelas två till studerande
födda en i Östergötland och en i Västergötland, av vilka den ene stu-

derar »Philologia och Linguas», den andre »Historias och Antiquitates
Sueco-Gothicas». Se närmare under avdelningen stipendier för stude-

rande i allmänhet, sid. 55.

*STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM.
Se under stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

STRANDBERGS, 2 å 100 kronor. Utdelas till ofrälse behövande unga
medicine studerande av Östgöta nation med företräde för släkting till

assessorn Zacharias J. Strandberg. Stipendierna få åtnjutas i fyra år. Av
sökandena till stipendierna skola först nationens inspektor och kuratorer
föreslå stipendiat, vilkens »värdighet sedan pröfvas av nationsinspek-
torn och professorn i praktisk medicin, varefter medicinska fakulteten

utser stipendiat». Om vid något tillfälle ingen medicine sökande finnes
kan stipendiet ev. få utdelas till ofrälse medlem av Östgöta nation, som
»har håg för Oeconomien och äger insigt uti Historia Naturali, Physiquen
och Chemien, samt grunderna uti Mathesi». Stipendiaten skall vid till-

sättningen hava fyllt 14 år, men ej vara över 25 år. (1786.)

*JOHAN OSCAR OCH WAHLBORG SUNDSTRÖMS MINNE å 100 kronor.
Utdelas till medellösa, välartade studerande av Värmlands, Västmanlands-
Dala eller Östgöta nationer i Uppsala samt Värmlands eller Östgöta natio-

ner i Lund med företräde för prästsöner. Fonden förvaltas av domka-
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pitlet i Karlstad, som utser stipendiater. Stipendierna få uppbäras i tre

år med två års prolongation. (1888.)

AXEL SWARTLINGS, 1 å 250 kronor. Utdelas till behövande medlem
av Östgöta nation, som genom hedrande vandel, flit och goda framsteg
gjort sig förtjänt av uppmuntran, med företräde för ättling av donator
disponenten i Norrköping Frans Axel Johan Swartling, född 1840. Sti-

pendiet uppbäres i tre år. Efter varje ledighet skall stipendiet innestå

ett år. (1918.)

*TENGERS, 5 å 400 kronor. Utdelas till medellösa studerande, före-

trädesvis sådana, som tillhöra Västerviks samhälle och, utgångna från

därvarande eller annat elementarläroverk, idka studier vid något av ri-

kets universitet. Stipendiefonden förvaltas av lärarkollegiet vid Väster-

viks högre allmänna läroverk, hos vilket stipendierna sökas före 1 novem-
ber. Efter årligen skedd ansökan kunna stipendierna tilldelas samma per-

son högst fem, medicine studerande dock högst sju år.

TRANÉRS S. K. VERSSTIPENDIER. Utdelas företrädesvis till yng-
lingar vid Kalmar eller Linköpings gymnasier och få behållas tre å fyra

år vid universitetet. Se närmare under avdelningen stipendier för stu-

derande i allmänhet, sid. 60.

WAHLBERG-ENGELBREGHTS, 2 å 298 kronor. Utdelas till medellösa
släktingar till rådmannen i Norrköping A. J. Wahlberg och hans hustru
Mathilda, född Engelbrecht utan avseende å nation eller i brist därav till

medellösa ynglingar av Östgöta nation. Stipendierna få innehavas i högst
tre år. (1873.)

DR BERNHARD WAHLINS MINNE, 1 å 310 kronor. Utdelas till be-

hövande studerande av Östgöta nation, vilken för tuberkulos eller hjärt-

sjukdom är i behov av läkarvård samt med företräde för den, som vårdas
å särskilt för studenter avsett sanatorium, därest sådant inrättas, intill

dess med företräde för den, som vårdas å sanatorium eller annat sjukhus.

Stipendiet utdelas för ett år i sänder av nationens seniorer under ord-
förandeskap av nationens inspektor. Samma person kan tilldelas stipen-

diet i högst tre år. (1936.)

WEDINS, 1 å 206 kronor. Utdelas till studerande av Östgöta nation

med företräde för släkting till bokhållaren C. E. Wedin. Nationens in-

spektor uppför tre av de sökande på förslag om så många kompetenta
sökande finnas, varefter större akademiska konsistoriet utser stipendiat

bland de föreslagna. (1881.)

K. G. WESTMANS, 1 å 2,627 kronor. Utdelas vart annat år till manlig
studerande av Östgöta nation, som vid sina studier visat sig äga veten-

skaplig begåvning. Om kompetent sökande av Östgöta nation ej anmält
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sig får stipendiet utdelas till manlig studerande av annan nation vid
Uppsala universitet. Bland de sökande äger den företräde, som avser att

använda stipendiet för att bestrida kostnaderna för särskild vetenskap-
lig undersökning eller till utgivande av trycket av vetenskapligt arbete.
Stipendiet får innehavas jämte andra stipendier och kan ånyo tilldelas

förutvarande innehavare av stipendiet. (1918.)

*WIRÉNS, 1 å 144 kronor. Utdelas av Östgöta nations seniorskollegium
till begåvad och lovande studerande av Östgöta nation, med företräde
för den, som under ett år med framgång bedrivit zoologiska studier. Sti-

pendiet tillsättes för ett år i sänder men kan för specialstudier i zoologi
tillsättas för tre år; dock må ingen mer än fyra år innehava stipendiet.

*ÄLFS, 1 å 60 kronor. Utdelas till behövande studerande, som är född
i Linköpings stift och studerat vid dess gymnasium i minst tre år och
är medlem av Östgöta nation vid Uppsala universitet samt fyllt 18 år
med företräde för den, som har tillförlitlig fallenhet och färdighet uti

grekiska och romerska vitterheten synnerligen skaldekonsten samt med
företräde tillika för släkting till domprosten i Linköping Samuel Älf om
sådan släkting fyller övriga kompetensvillkor. Stipendiet sökes hos dom-
kapitlet i Linköping, som förvaltar fonden och utser stipendiat. Dom-
kapitlet äger även utdela stipendiet utan ansökan. Stipendiet får upp-
bäras i fyra år med ett års prolongation. (1799.)

Västgöta nation.

ANDRÉN-LUNINGS, 2 å 454 kronor. Utdelas till studerande från Skara
stift, som äro fattiga, dugliga och skickliga samt ägna sig åt prästestån-
det. Stipendierna utdelas av teologiska fakulteten och få innehavas i två
å tre år. (1862.)

*ARWIDSONS, 1 å 490 kronor. Utdelas till medellös studerande av
Västgöta nation av nationens inspektor och båda kuratorer efter förslag
av betygs- och stipendieutskottet. Stipendiet uppbäres i tre år. (1897.)

*BELLINDERS, 1 å 600 kronor. Utdelas till medlem av Västgöta nation,

som utgått från Skara högre allmänna läroverk med vackra betyg i histo-

ria och statskunskap och sedan med intresse och fallenhet fortsätter stu-

diet av dessa ämnen vid universitetet. Stipendiat utses av nationens in-

spektor på förslag av seniorskollegiet och efter hörande av betygs- och
stipendieutskottet. Stipendiet får ej förenas med annat för studerande
av Västgöta nation avsett stipendium. Huruvida stipendiet skall få förenas
med allmänt stipendium prövas av inspektor samt betygs- och stipendie-
utskottet med hänsyn till stipendiatens ekonomiska förhållanden. Sti-

pendiet får uppbäras i två år men inspektor kan på förnyad ansökan
efter hörande av betygs- och stipendieutskottet bevilja prolongation
med ett år i sänder »så länge stipendiaten genom sin vandel och framsteg
i sina studier därav gör sig förtjänt». (1920.)
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*F. ALFRED BERGMANS, 1 å omkring 1,200 kronor. Utdelas till be-

gåvad, fattig eller mindre bemedlad studerande av Västgöta nation, som
ämnar bliva präst inom svenska statskyrkan i Skara stift. Stipendiet

sökes hos domkapitlet i Skara, som utser stipendiat och förvaltar fonden.

Stipendiet uppbäres i ett år. (1930.)

*COLLÉNS, 2 å 55 kronor. Utdelas varje vårtermin till fattiga eller

mindre bemedlade teologie studerande i Uppsala eller Lund, som stu-

derat vid Skara högre allmänna läroverk och som förklarat sig villiga

att ingå som präster i Skara stift. Stipendierna sökas hos domkapitlet
i Skara, som utser stipendiater och förvaltar fonden. (1871.)

*EKMANS, 1 å 400 kronor. Utdelas till medellös begåvad teologie stu-

derande av Västgöta nation av nationens inspektor samt betygs- och sti-

pendieutskott. Stipendiet får uppbäras i tre år.

*FORSSBLADS, 1 å 85 kronor. Utdelas till studerande i Uppsala eller

Lund som genomgått Skara läroverk och undergått teoretisk-teologisk

examen (teologie kandidatexamen) med företräde för släktingar och dem,
som härstamma från Tådene eller Ryda. Stipendiet sökes varje höstter-

min hos domkapitlet i Skara, som utser stipendiat och förvaltar fonden.

(1869.)

*FRÖMANS, 3 å 200 kronor. Utdelas till flitiga, sedliga och medellösa
studerande av Västgöta nation, ett stipendium till den, som ägnar sig åt

biologiska studier, huvudsakligen botanik och ett stipendium till stude-

rande som studerar matematik. Medellösa släktingar till donator privat-

läraren G. A. Fröman, som ägna sig åt dessa vetenskaper, hava företrä-

desrätt. Det tredje stipendiet utgår för studerande inom annan vetenskap
vilken som helst; till detta stipendium är medellös släkting självskriven.

Om medellös släkting ej anmäler sig som sökande skall nationens för-

valtningsutskott uppsätta tre av de sökande på förslag till varje stipen-

dium, som sedan utdelas genom sluten omröstning av nationsmedlem-
marna på allmän nationssammankomst vid läsårets slut. (1915.)

* HAGELINS, 1 å 90 kronor. Utdelas till studerande av Västgöta nation

tillhörande medicinska fakulteten med företräde för den, som är född i

Kullings eller Gäsene härad. Stipendiet tillsättes för ett år i sänder av
nationens inspektor, samt betygs- och stipendieutskott. Stipendiet kan
tilldelas samma person mer än en gång. (1921.)

A. P. HEDBERGS, 1 stipendium å 414 kronor eller 2 å 207 kronor.

Utdelas till studerande som är född i Kinds härad och har fyllt 20 år.

Stipendiat utses av Göteborgs nation och stipendiet får uppbäras i två

år med prolongation för ett år i sänder dock så att sammanlagda stipen-
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dietiden ej får överstiga fem år. Om två sökande anses lika förtjänta kan

stipendiet delas på två. Stadgande om tillhörighet till viss nation finnes

ej. (1882.)

HESSLES, 1 å 286 kronor. Utdelas i första hand för studerande, som
leder sin härkomst från häradshövdingen B. W. Hessle, i andra hand av-

komling till borgmästaren i Kristianstad Christian Ludvig Hessle. Finnes

ej sådan släkting bland de sökande utgår stipendiet till studerande av

Västgöta nation. Stipendiet får icke tilldelas kvinnlig studerande. Inspek-

tor och kurator för nationen jämte en på allmänt konvent utsedd depu-

terad äga bestämma »person, villkor och tid för stipendiets åtnjutande

ävensom att dela det mellan flere lika berättigade, såsom lämpligast ske

kan». (1880.)

HOLLANDERS, 4 å 200 kronor. Utdelas till behövande medlemmar av

Västgöta nation. Nationens inspektor, kuratorer och fyra av nationen

bland dess medlemmar valda studerande uppföra tre sökande på för-

slag, varefter det större akademiska konsistoriet utser stipendiat bland

de föreslagna. Stipendiet får uppbäras i två år. (1892.)

*HOLLANDERSKA PREMIET, 1 å 50 kronor. Utdelas utan ansökan vid

läsårets slut på allmän nationssammankomst genom omröstning med
slutna sedlar såsom premium till studerande av Västgöta nation. (1894.)

HOLMBLADS, 1 å 98 kronor. Utdelas till studerande av Västgöta nation,

som äger ett stadgat och hedrande uppförande samt i övrigt är känd för

snille och fallenhet för studier. Av tvenne lika skickliga skall företrädes-

vis utses den mest fattiga eller behövande. Stipendiet får åtnjutas i högst

fyra år. (1819.)

HOLMGRENS, 1 å 114 kronor. Utdelas till den studerande av Västgöta

nation, som är donator brukspatronen Hans Henri Holmgren på Fredriks-

fors bruk »närmast i släkten». Stipendiet får uppbäras i tre år eller längre

»om ej annan finnes i släkten att träda i stället». (1793.)

'ANDREAS JACOBSSONS, 1 å omkring 75 kronor. Utdelas till »mindre
bemedlad, välartad yngling, som vid universitet eller högskola förbe-

reder sig till det heliga prästämbetet» och förbinder sig att ingå som
präst i Göteborgs stift med företräde för den, som är född eller boende
i Ljushults församling eller, om sådan ej finnes, för studerande från

Sexdrega pastorat eller Kinds härad; sökes hos domkapitlet i Göteborg
som utser stipendiat och förvaltar fonden. Stipendiet får innehavas i ett

år eller ev. längre dock högst fyra år. (1924.)

* STINA JOHANSSONS, 1 å omkring 35 kronor. Utdelas till obemedlad
teologie studerande av Västgöta nation, som är född i Västergötland samt
i Bottnaryds och Stengårdshults pastorat, och får uppbäras i tre år även
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om stipendiaten därunder avlägger prästexamen. Sökes hos domkapitlet

i Skara, som utser stipendiat och förvaltar fonden. (1907.)

JUNGBLADS, 3 å 124 kronor. Utdelas till behövande medlemmar av

Västgöta nation, som fyllt 19 år och icke promoverats, med företräde för

släkting till donator prosten Bengt Jungblad i Sorunda utan avseende å

nation. Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sökande på för-

slag, varefter nationens inspektor utser stipendiat bland de å förslaget

uppförda. Stipendiet får innehavas i tre år. (1821.)

KEIJSERS, 2 å 100 kronor. Utdelas årligen till studerande av Västgöta

nation, som genomgått läroverk inom Skara stift och ärna ingå som

präster i Skara stift. Stipendierna tillsättas av universitetets rektor, in-

spektor för Västgöta nation och äldste teologie professorn. (1899.)

*KINDS HÄRADS, minst 2 å lägst 100 kronor. Utdelas varje termin till

studerande, födda i Kinds härad med företräde för teologie studerande.

*KNÖSISKA PREMIET, 1 å 75 kronor. Utdelas vid varje termins slut

på allmän nationssammankomst med Västgöta nation genom omröstning

med slutna sedlar till studerande, som i två terminer varit vid universi-

tetet tillstädes samt utmärkt sig för exemplarisk stadga i uppförandet,

synnerlig flit i studier och förvärvade goda kunskaper. Endast då dessa

egenskaper befinnas lika må medellöshet tagas i betraktande. (1860.)

*KOLLEKTSTIPENDIER. Utdelas i slutet av vårterminen av inspektor

samt betygs- och stipendieutskotten till obemedlade eller mindre bemed-

lade medlemmar av Västgöta nation dels till teologie studerande och dels

andra studerande efter bestämmande av domkapitlet i Skara.

KÅHRES, 1 å 80 kronor. Utdelas till fattig studerande av Västgöta

nation, född i Västergötland helst bondson alternerande för teologie,

juris och medicine studerande. Stipendiet får innehavas i tre år. Vid

varje uppkommande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1684.)

LIDBECKS, 6 å 332 kronor. Utdelas till behövande studerande av Väst-

göta nation med företräde för släkting till donator Anna Elisabeth Lid-

beck i Lidköping. Västgöta nations inspektor, kuratorer samt två äldre

och två yngre studenter inom nationen utse stipendiater. Stipendierna

få innehavas i tre år. (1865 och 1878.)

JOHAN MELANDERS, 1 å 194 kronor. Utdelas till behövande stude-

rande av Västgöta nation av nationens inspektor, kuratorer samt två av

de äldsta och två av de yngre studenterna i nationen. Stipendiet får upp-

bäras i tre år. (1928.)

*OSSIAN MELLINS, 1 å 397 kronor. Utdelas vart tredje år till behövande

skaradjäkne vid Uppsala universitet, övriga år till Lunds universitet, och
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ett å 125 kronor, som utdelas vart tredje år vid Lunds universitet och
övriga år till skaradjäkne vid Uppsala universitet.

*MORELLSKA PREMIERNA, 2 å 29 kronor. Utdelas vid slutet av varje
termin på allmän nationssammankomst genom sluten omröstning till be-
hövande medlemmar av Västgöta nation, »som genom utmärkt skicklighet
och dygdiga seder förvärvat sig en ädelmodig nations aktning och vän-
skap». (1805.)

*NELLSONSKA UPPFOSTRINGSANSTALTENS, 15 å 200—500 kronor.
Utdelas till mindre bemedlade studerande, födda inom Marks, Vedens,
Bollebygds, Ås, Gäsene, Redvägs och Kinds härad eller städerna Borås
och Ulricehamn med företräde för testators släktingar, varhelst de äro
födda, samt för barn av föräldrar inom Borås stad eller Toarps socken.
Studerande vid universitet äga bland andra söka dessa stipendier. An-
sökan skall inom juni månads utgång ingivas till anstaltens direktion i

Borås, som utdelar stipendierna och förvaltar fonden.

A. O. NORÉNS, 1 å 60 kronor. Utdelas till junior eller recentior av
Västgöta nation, som är född inom Skaraborgs län. Stipendiat utses av
nationens kuratorer i samråd med seniorerna. Stipendiet får innehavas
i tre år. (1873.)

*TONY NORÉNS, 1 å 600 kronor. Utdelas till studerande, som genom-
gått Vänersborgs högre allmänna läroverk samt gjort sig känd för flit,

väl använda gåvor och hedrande vandel. Stipendiat utses av Västgöta
nations inspektor samt betygs- och stipendieutskott. Stipendiet får inne-
havas i tre år och får ej förenas med annat för studerande av Västgöta
nation avsett stipendium. Om förening av detta stipendium med allmänt
stipendium avgör nationens inspektor samt betygs- och stipendieutskott.
(1937.)

J. A. NYBERGS, 1 å 102 kronor. Utdelas under namn av »Stipendium
Albertinum» till filosofie studerande av Västgöta nation med höga eller
goda kunskapsbetyg från läroverken i moderna eller klassiska språk eller
historia eller filosofi, av vilka studerande först bör ihågkommas son av
lärare vid allmänna läroverket i Borås och därnäst studerande född i

Borås eller som vid dess allmänna läroverk studerat, dock med före-
träde för släkting till donator läroverkskollegan vid Borås allmänna läro-
verk Johan Albert Nyberg utan avseende på fakultet eller nation och
utan bestämda kunskapsvillkor. Släkting får innehava stipendiet så länge
han vistas vid universitetet, annan stipendiat i fyra år. (1893.)

*PÅFVELSSONS, 1 å 140 kronor. Utdelas varje termin till behövande
teologie studerande vid universiteten i Uppsala och Lund, som ämnar
ingå som präst i svenska kyrkan och Skara stift. Stipendiet skall tilldelas
den av de sökande, »som står närmast prästvigningen». Stipendiet sökes
hos domkapitlet i Skara, som förvaltar fonden och utser stipendiat. (1916.)
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RHYZELII, 1 å 86 kronor. Utdelas växelvis mellan Östgöta och Väst-

göta nationer till fattig studerande, vilken minst ett år varit närvarande

vid universitetet med företräde för prästson eller för släkting till biskopen

And. 01. Rhyzelius och hans hustru under i övrigt lika omständigheter

och utan avseende å nation. Då släkting ej finnes skall nämnda båda

nationer disponera stipendiet vardera i tre år. Stipendiet får åtnjutas i

tre år med ett års prolongation. Större akademiska konsistoriet uppför

tre av de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av den äldste av

biskop Rhyzelii efterkommande. (1753.)

M. RYDBERGS, 2 å 146 kronor. Utdelas ett av stipendierna till teologie

studerande, det andra till medicine studerande av Västgöta nation helst

från Borås med företräde för obemedlad. Stipendiet får uppbäras från

fyllda 20 år intill 25 års ålder. (1810.)

SEGRELLS, 1 å 86 kronor. Utdelas till släkting till ekonomiintenden-

ten Nils Segrell och hans hustru eller, då sådan ej finnes, till fattig stu-

derande av Västgöta nation, som är bondson eller annan fattig ofrälse

studerande. Stipendiet får uppbäras i fyra år. (1805.)

* SPARBANKENS I FALKÖPING, 1 å 150 kronor. Utdelas till välartad,

behövande studerande, hemmahörande inom Sparbankens verksamhets-

område. (Falköpings stad, Vartofta, Frökinds, Vilske och Gudhems

härader i Skaraborgs län samt Redvägs härad i Älvsborgs län.) Västgöta

nations inspektor och båda kuratorer utse stipendiat. Stipendiet får upp-

bäras i tre år. (1939.)

*GREVE GUSTAF SPARRES, 2 å 425 kronor. Utdelas till välförtjänta

medellösa studerande av Västgöta nation. Stipendiat utses av nationens

inspektor samt betygs- och stipendieutskott. Stipendiet, som icke får

förenas med annat för studerande av Västgöta nation avsett stipendium,

får innehavas i tre år.

G. A. SPARRES, 2 å 900 kronor. Utdelas till väl vitsordade och behö-

vande ynglingar av bland annat Västgöta nation med företräde för bland

andra studerande de, som härstamma från Norra Fågelås, Husaby, Ova

eller Skälvums socknar i Västergötland. Se vidare stipendier för stude-

rande i allmänhet, sid. 54.

STALINS, 1 å 420 kronor. Uppbäres i ett år. Utdelas till mindre be-

medlad studerande av Västgöta nation, »vilken fått vederbörligt tillstånd

att som lärarekandidat genomgå provar»; om sådan ej finnes till en filo-

sofie licentiat såsom bidrag till tryckningen av doktorsavhandling, samt

om icke heller sådan sökande finnes till filosofie eller teologie kandidat

eller filosofie magister, som ämnar avlägga licentiatexamen, i sistnämnda

fall fördelas stipendiet på två år. Räntan lägges till kapitalet vartannat

år. Stipendiat tillsättes av Västgöta nations inspektor efter samråd med
seniorskollegiet. (1921.)
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STIEGLERS, ett av stipendierna utdelas till studerande född i Väster-
götland, som studerar »Philologia eller Linguas eller Historias och An-
tiquitates Sueco-Gothicas». Se vidare under stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 55.

SUNDBLADS, 2 å 500 kronor. Utdelas till studerande av Västgöta
nation, vilka äro i verkligt behov av stipendieunderstöd för sina studiers
fortsättande och som gjort sig kända för sedlighet och flit samt i synner-
het för skicklighet utan avseende på om någon examen är avlagd eller ej,
dock må stipendiet ej tilldelas docent eller filosofie doktor. Västgöta na-
tions inspektor upprättar förslag på tre sökande om så många finnas, var-
efter stipendiat utses av det större akademiska konsistoriet. Stipendiet
får uppbäras i tre år med ett års prolongation. (1881.)

* SVENGRENS, 2 å 300 kronor. Utdelas till medellösa studerande av
Västgöta nation med företräde för dem, som avlagt studentexamen vid
Skara högre allmänna läroverk. Stipendiet tillsättes av en nämnd, be-
stående av nationens förste kurator som ordförande och sex på allmän
sammankomst av nationen valda medlemmar. Stipendierna få innehavas
i tre år. (1919.)

SYLVENS, 2 å 710 kronor. Utdelas till medicine studerande av Väst-
göta nation men med företräde för medicine studerande av vilken nation
som helst, som ämnar utbilda sig till läkare på hednamissionsfältet i

Svenska kyrkans missionsstyrelses tjänst. Se vidare stipendier för stu-
derande i allmänhet, sid. 58.

PREMIER UR TAFLORNAS FOND, 3 å 60 kronor. Utdelas årligen den
4 mars genom omröstning med slutna sedlar å allmän nationssamman-
komst till »trenne de allvarligaste, flitigaste och mest behövande bland
Västgöta nations medlemmar». Två eller alla tre premierna kunna till-
delas en och samma person, om denne anses vara särskilt förtjänt och
behövande. (1861.)

TENGMALMS, 1 å 138 kronor. Utdelas till medlem av Västgöta nation,
som fyllt 19 år. Nationens inspektor uppför i samråd med kuratorerna
tre på förslag, bland vilka större akademiska konsistoriet utser stipen-
diat, »varvid kunskaper, flit och ett dygdigt uppförande bliva enda mått-
stocken, dock få, när desse egenskaper finnas hos en torftigare, denne
då ha avgjort företräde framför den, som är förmögnare». Stipendiet får
åtnjutas i tre år. (1801.)

*THEORELLSKA PREMIET, 1 å 50 kronor. Utdelas vid höstterminens
slut på allmän nationssammankomst genom sluten omröstning till obe-
medlad medlem av Västgöta nation, som utmärker sig för allvar och
framgång i studier av någon av de vetenskaper, som tillhöra den filo-

sofiska fakulteten. (1863.)
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*ULANDERS, 1 å 200 kronor. Utdelas till medellös studerande av Väst-

göta nation, hemmahörande i Västergötland och i främsta rummet i

Ulricehamns stad. Stipendiet tillsättes av en nämnd bestående av natio-

nens inspektor och båda kuratorer samt fyra på allmän nationssamman-

komst valda medlemmar. Stipendiet får innehavas fyra år med ett års

prolongation. (1905.)

WADELLS, 2 å 110 kronor. Utdelas till inom Skara stift födde, från

Skara gymnasium dimitterade, i Västgöta nation inskrivna studerande,

vilka visa god flit och stadgat uppförande men i brist av tillräcklig bärg-

ning med svårighet fortsätta sina studier. Stipendierna få uppbäras i

tre år. (1819.)

CHARLOTTA WALLINS, 1 å 130 kronor. Utdelas till behövande stu-

derande, som bereder sig att som präst träda i svenska kyrkans tjänst

i hemlandet eller å dess missionsfält med företräde för studerande av

Västgöta nation. Se närmare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 62.

O. WESTMANS, 2 å 200 kronor. Utdelas till fattiga studerande av Väst-

göta nation, som genomgått Skara elementarläroverk och som ägna sig

helst åt studier för filosofiska eller medicinska graden med företräde för

behövande prästsöner. Stipendierna, som få innehavas i tre år, utdelas

varannan gång till filosofie studerande, varannan gång till medicine stu-

derande och tillsättas av nationens inspektor och förste kurator, varvid

i händelse av olika mening lottning skall ske. (1876.)

VICTORINS, 7 å 88 kronor. Utdelas till i Skara stift födde och uti

Skara skola och gymnasium uppfostrade prästsöner eller, då sådana ej

finnas, borgare- eller bondsöner med företräde för prästsöner, besläktade

med handelsmannen Lars Victorin. Stipendiat eller sökande som »be-

finnes vara de så kallade Hern-Huternes, Zinzendorfianernes eller de

Moraviske Bröders lära eller ock någon annan grof villfarelse uti Läran

tillgiven» är obehörig att innehava stipendiet. Stipendierna få innehavas

i tre år. Stipendiater utses av curator stipendii, som är närmaste släk-

ting till prosten Carl Noring. (1755.)

WINBOMS, 1 å 74 kronor. Utdelas till studerande av Västgöta nation

med företräde för släkting till domprosten Johan Winbom. Se vidare

samma stipendium för Upplands nation, sid. 88.

VÄSTGÖTA NATIONS JUBELSTIPENDIUM, 2 å 402 kronor. Utdelas till

behövande studerande av Västgöta nation. Stipendierna få innehavas i

tre år. Efter varje ledighet skola stipendierna innestå ett år. Nationens

seniorer upprätta förslag på tre sökande, inom vilket förslag nationens

inspektor utser stipendiat. (1877.)

*VÄSTGÖTA NATIONS I UPPSALA UNDERSTÖDSFONDS, 1 å 75 kro-

nor. Utdelas å allmän nationssammankomst vid slutet av varje vårtermin
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utan ansökan till »arbetsam, oförvitlig och medellös studerande av Väst-
göta nation i Uppsala». (1910.)

*VÄSTGÖTA NATIONS UNDERSTÖDSMEDEL å 50 kronor. Utdelas
utan ansökan varje hösttermin på allmän nationssammankomst som un-
derstöd åt behövande nationsmedlem.

ÖDBERGS, 1 å 94 kronor. Utdelas till förtjänt och behövande stude-
rande av Västgöta nation. Stipendiet får innehavas i tre år. (1913.)

Södermanlands-Närkes nation.

AHLBERGERS, 1 å 220 kronor. Utgår växelvis mellan studerande från
Nyköpings läroverk och »Göteborgs läroverk»; utdelas till teologie stu-
derande, som bereder sig till inträde i den svenska evangelisk-lutherska
kyrkans tjänst och som genomgått Nyköpings eller »Göteborgs läroverk».
Tillhörighet till viss nation är ej föreskriven. Stipendiet får innehavas
i högst tre år. (1893.)

*ANNELLS MINNE, 1 å 175 kronor. Utdelas till behövande välartad
studerande av Södermanlands-Närkes nation med företrädesrätt för dy-
lik studerande, som står i släkt- eller skyldskapsförhållande till vice
häradshövdingen G. Anneli. Stipendiet, som tillsättes av nationen, får
innehavas i högst tre år. (1906.)

'ASKERS HÄRADS STIPENDIERUM, 1 å 220 kronor, vilket belopp av-
drages från den ordinarie hyran för ett rum i Södermanlands-Närkes
nations studentflygel »Arkadien». Stipendiet utdelas av nationens sti-
pendie- och betygsnämnd till behövande och väl meriterad studerande
av nationen med företräde för den, som är född eller har sitt föräldra-
hem i Askers härad. Stipendiet får uppbäras i tre år.

'BAGGES, 1 å 315 kronor. Utdelas till fattig eller behövande stude-
rande av Södermanlands-Närkes nation med företrädesrätt för dylik av
donator f. riksbanksregistratorn Edvin Bagges släkt. Stipendiat utses av
nationens stipendienämnd under inspektörs ordförandeskap. Stipendiet
får uppbäras i tre år, så vitt ej släkting dessförinnan anmäler sig. (1908.)

BERGHOLMS, 1 å 140 kronor. Utdelas till obemedlade studerande av
Södermanlands-Närkes nation, som genomgått Nyköpings lärdomsskola
med företräde vid lika meriter i övrigt för den, som är född i Nyköpings
stad. Stipendiat tillsättes av nationens inspektor i samråd med inspektor
för Nyköpings hqgre allmänna läroverk. Stipendiet får uppbäras i tre år.
(1850.)

VON BESKOWS, 2 å 200 kronor. Utdelas till obemedlade och hopp-
givande studerande, kandidater eller magistrar av Södermanlands-Närkes
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nation. Stipendierna utdelas av nationens inspektor och seniorer, som
jämväl äga bestämma, huru länge stipendiaterna skola åtnjuta stipen-
dierna. (1864.)

BJÖRNSTÅHLS, 1 å 560 kronor. Utdelas till behövande studerande av
Södermanlands-Närkes nation, som beflitar sig om studiet av ämnet se-

mitiska språk med företräde för barn av underofficer från Söderman-
land eller av officer från samma landskap, som efter att hava passerat
underofficersgraderna erhållit tjänsteställning i likhet med underlöjt-
nant, löjtnant eller kapten i armén. Filosofiska fakulteten upprättar för-

slag, varefter professorn i semitiska språk utser stipendiat. Stipendiet får
åtnjutas i sju, högst åtta år. (1778.)

*BJöRSONS, 2 å 50 kronor. Utdelas till fattiga teologie studerande
från Södermanland, som tillhöra Södermanlands-Närkes nation. Stipen-
diefonden förvaltas av ett kuratel, bestående av landshövdingen i Söder-
manlands län, magistraten i Nyköping och kyrkoherdarna i nämnda stads
båda församlingar. Kuratelet utser stipendiater på förslag av nationens
betygsnämnd. Få innehavas i fyra år. (1650.)

* CLAES BLUMS STIPENDIERUM, 1 å omkring 300 kronor, vilket belopp
avdrages från den ordinarie hyran för ett rum i Södermanlands-Närkes
nations studentflygel »Arkadien». Stipendiet utdelas av nationens sti-

pendie- och betygsnämnd till en skötsam och studiebegåvad medlem av
nationen, som är i behov av detta understöd. Vid i övrigt lika meriter
skall företräde givas åt sökande, som styrker, att han studerar grekiska
språket för avläggande av filosofie kandidat-, filosofie magister- eller

högre examen. Stipendiet får innehavas i tre år. (1947.)

*M. BORGSTRÖMS, 1 å omkring 400 kronor. Utdelas till begåvad och X
skötsam manlig medlem av nationen, som tillhör filosofiska fakulteten.
Stipendiet får innehavas i högst tre år.

BRANDELS, 2 å 220 kronor. Utdelas till obemedlade studerande av
Södermanlands-Närkes nation med företräde för släktingar till donator
f. d. kamreraren G. Brandel. Nationens betygsnämnd uppför tre av de
sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat bland
de å förslag uppförda. Stipendiet får innehavas under tre år. (1900.)

*BROMS, 1 å 54 kronor. Utdelas den 1 mars till en medellös, ordentlig
och arbetsam studerande helst från Örebro församling eller i brist därav
någon från Örebro kontrakt. Stipendiaten får behålla stipendiet till 28
års ålder, därest han vid prövning, som varje år skall företagas av be-

tygsnämnden, befinnes fortfarande uppfylla bestämmelserna för stipen-

diets åtnjutande. Seniorerna och betygsnämnden uppföra tre på förslag

mellan vilka val med slutna sedlar förrättas på landskap av de valbe-
rättigade, varmed avses seniorer och juniorer. (1856.)
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*CASSELSKA PRISET, 1 å 36 kronor. Utdelas vart tredje år som pris-

belöning åt den av Södermanlands-Närkes nations dåvarande eller f. d.

medlemmar som under de närmast förflutna tre åren utgivit, försvarat

och till nationens prövning inlämnat den värderikaste avhandlingen för

vinnande av filosofisk doktorsgrad. En nämnd bestående av sex på all-

män nationssammankomst utsedda ledamöter jämte förste kurator som
självskriven ordförande prövar avhandlingen och utdelar belöningen.

(1878.)

G. W. EKMANS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 28.

ENGBORGS, 1 å 660 kronor. Utdelas växelvis inom Södermanlands-

Närkes och Västmanlands-Dala nationer till studerande, som är medellös

och i behov av stipendium för fullbordandet av sina studier med före-

träde för släkting till läroverksadjunkten Emanuel Engborg och därefter

för den, som är född eller kyrkoskriven inom Taxinge-Näsby, Kärnbo
eller Askers församlingar av Strängnäs stift, då stipendiet utdelas inom
Södermanlands-Närkes nation, och då stipendiet utdelas inom Västman-

lands-Dala nation för den, som är född eller kyrkoskriven i Västerdalarna

eller Leksands socken. Stipendiat utses av inspektor och seniorer inom

vederbörande nation. Stipendiet får uppbäras i fyra år. (1920.)

^ *FREUNDTS, 2 å 290 kronor. Utdelas till behövande studerande av

Södermanlands-Närkes nation, vilka äro födda inom Strängnäs stift eller

avlagt studentexamen vid läroverk inom stiftet. Det ena stipendiet utgår

till studerande tillhörande juridiska fakulteten. Stipendiater utses av en

nämnd, bestående av nationens inspektor och stipendienämnd. Stipen-

dierna utdelas för ett år men inspektor kan i samråd med kuratorerna

bevilja prolongation, dock så att stipendierna innehavas sammanlagt

högst tre år. (1888.)

*FREUNDTSKA SJUKUNDERSTÖDET å 569 kronor. Tilldelas sjuka

studerande av Södermanlands-Närkes nation för att bereda dem tillfälle

att erhålla sådan sjukhjälp, vartill de icke såsom nationsmedlemmar äro

berättigade i Uppsala eller vilken måste sökas på annan ort och bör vid

bortgivandet av understödet bröstsjuka företrädesvis komma i åtanke.

Understödet bortgives för ett år i sänder av nationens inspektor i sam-

råd med stipendienämnden. Skulle understödet något år icke komma att

utdelas äger inspektor att i samråd med stipendienämnden efter eller

utan ansökan utdela de för året innestående medlen som tillfälligt sti-

pendium åt en eller flera därav förtjänta nationsmedlemmar. (1888.)

GRAFFMANS, 4 å 148 kronor. Utdelas till medellösa medlemmar av

Södermanlands-Närkes nation, som studera teologi, klassiska språk, mate-

matik, fysik och naturalhistoria eller då sådana ej finnas till juris och

medicine studerande. Två av stipendierna böra helst tilldelas söner av

präster, som varit eller äro tjänstgörande inom Strängnäs stift. Till två
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av stipendierna hava i övrigt kompetenta släktingar till donatorerna

domprosten Hans Graffman och hans hustru Fredrika Berta Hedenström
företräde. Till ett av dessa för släktingar avsedda stipendier äger även

medlem av Garvareåldermannen Johan Westin den äldres från Stock-

holm släkt vara jämställd med släkting till donatorerna. Stipendierna få

uppbäras i fyra år. Södermanlands-Närkes nations inspektor uppför tre

av de sökande på förslag, varefter större akademiska konsistoriet utser

stipendiat. (1818.)

*HAMMARSTENS, 1 å 298 kronor. Utdelas till medellös medicine stu-

derande .av Södermanlands-Närkes nation, som gjort sig känd för be-

gåvning och flit samt en oklanderlig vandel. Med medicine studerande

avses såväl den, som studerar till medicine kandidatexamen, som den

som idkar studier för medicine licentiatexamen men ej medicine licen-

tiat, som idkar studier för gradualavhandling. Som första grund för ut-

delandet av stipendiet skall sättas medellöshet. Om ytterligare stipendier

komma att bildas gäller ej företrädesrätt för medicine studerande utan

studerande av vilken fakultet eller sektion som helst kan tilldelas sådant

stipendium. Stipendiet får innehavas i tre år med ett års prolongation.

Stipendiat utses av Södermanlands-Närkes nations stipendie- och be-

tygsnämnd. (1929.)

'MARGARETA HOLMS, 1 å 200 kronor. Utdelas av Södermanlands-

Närkes nations seniorer till medlem av nationen, som visat sig värdig så-

dant understöd och i främsta rummet till den för vilken det skulle vara till

väsentlig hjälp. Nationens inspektor skall stadfästa utdelandet. Stipendiet

får uppbäras i tre år. (1876.)

JERNFELZ', 1 å 94 kronor. Utdelas till en studerande av Söderman-
lands nation, »som visar goda prov på teologisk lärdom samt därjämte

äger beprövad skicklighet att antaga prästämbetet». Uppsala domkapitel

utser stipendiat. Stipendiet får uppbäras i två år med ett års prolonga-

tion efter beslut av Kungl. Maj:t. (1806.)

JUNGBLADS, 1 å 124 kronor. Utdelas till behövande medlemmar av

Södermanlands-Närkes nation, som fyllt 19 år och icke promoverats, med
företräde för släkting till donator prosten Bengt Jungblad i Sorunda och

hans hustru Maria Catharina Carlson utan avseende å nation. Större aka-

demiska konsistoriet uppför tre av de sökande på förslag, varefter natio-

nens inspektor utser stipendiat bland de å förslaget uppförda. Stipendiet

får innehavas i tre år. (1821.)

* CHRISTIAN OCH AGNES JÖRGENSENS, 1 å 320 kronor. Utdelas av %
Södermanlands-Närkes nations stipendie- och betygsnämnd till obemed-

lad studerande tillhörande Södermanlands-Närkes nation, född inom Sö-

dermanland eller därstädes skriven, ev. kan sökande, som tillhör ett av

8-506358
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landskapets läroverk och där avlagt studentexamen ifrågakomma. Sti-

pendiet får uppbäras i fyra år. (1901.)

V *KOLLEKTSTIPENDIER med varierande belopp. Utdelas till medel-

lösa studerande tillhörande Södermanlands-Närkes nation, födda eller

skrivna inom Strängnäs stift ev. sådan, som tillhört ett av stiftets läro-

verk och där avlagt studentexamen. Nationens inspektor och betygskom-
mitté uppgör förslag, varefter Strängnäs domkapitel utser stipendiater.

*Kt)HNS, 4 å 100 kronor. Utdelas årligen till »fyra fattig-mansbarn,

som hava lust att studera och föra ett gudfruktigt och ärbart leverne samt
den rena Lutherska evangeliska religionen bekänna nämligen ett till en

fattig adelsmans son från Södermanland, ett till en prästeson från Sö-

dermanland eller ock ståndsperson, ett till en borgarson från Nyköping
och ett till en bondeson från Södermanland». Stipendierna få innehavas
i tre år. Fonden förvaltas av ett kuratel bestående av »tvenne adelsmän
som bo nära vid Nyköping, bägge herrar prostar i Nyköping och trenne
ärbara bönder från landet vid Nyköping». Kuratelet utser stipendiater

efter yttrande av nationens betygskommitté. (1733.)

LINDELII, 1 å 34 kronor. Utdelas till behövande studerande av Söder-

manlands-Närkes nation med företräde för släkting till brukspredikanten
Isak Lindelius oavsett nation. Stipendiet får uppbäras i fem år. Stipen-

diat utses av nationens inspektor. (1786.)

*LUNDMARKS. Utdelas till »tvenne eller trenne studerande av Söder-

manlands nation, som äro fattiga och oförmögna men välartade och av

synnerlig qvickhet». Stipendiet får innehavas under högst sex år.

Fonden förvaltas av ett kuratel bestående av landshövdingen i Söder-

manlands län, kyrkoherden i Nyköpings västra stadsförsamling och borg-

mästaren i Nyköping samt av dem utsedda »tvenne bofaste handlande-
borgare». Kuratelet utser stipendiater efter yttrande av nationens betygs-

kommitté. (1776.)

* *LÖFGRENS, 1 å 207 kronor. Utdelas till fattig medlem av Söderman-
lands-Närkes nation, som utmärker sig för flit och rena seder. Nationens
stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter stipendiat

utses genom val å allmänt landskap. Stipendiet får innehavas i högst tre

år. (1876.)

X 'MOSSBERGS, 1 å 115 kronor. Utdelas varje år den 28 november till

välförtjänt yngling med företräde för sådan av tjänstemannaklassen. Sti-

pendiet får tilldelas samma person högst tre gånger. Södermanlands-
Närkes nations inspektor och stipendienämnd utser stipendiat. (1916.)

NESSELII, 2 å 70 kronor. Utdelas till behövande studerande söder-

manlänningar helst bondsöner och deras vederlikar »allt intill och med
Torpare- ryttare- och soldatsöner» med företräde till ett av stipendierna
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för den släkting till donator professor Israel Nesselius, som är söderman-

länning eller med släkt av donator jämställd (avkomlingar av kyrko-

herden Andreas Johan Norell). Sådan stipendiat uppbär stipendiet i 14

år, oskyld i 7 år. Om någon finnes »som uti historien, politiquen och

statisteriet excellerar» skall denne ha företräde till stipendierna och kan
få prolongation på innehavet i 7 år. (1736.)

*LARS ARVID NILSSONS, 1 å 440 kronor. Utdelas i form av avdrag

på hyran för rum i nationens studentflygel »Arcadien» till behövande

studerande av Södermanlands-Närkes nation med företräde för stude-

rande från Eskilstuna och Strängnäs städer samt Jäders socken. Upp-
bäres i tre år. Nationens stipendie- och betygsnämnd tillsätter stipendiat.

(1944.)

*NORSTEDTS, 1 å 350 kronor. Utdelas till behövande och lovande med-
lem av Södermanlands-Närkes nation. Stipendiat utses av nationens in-

spektor efter yttrande av seniorskollegiet. Stipendiet får uppbäras i två

år med ett års prolongation. (1906.)

PALMBERGS, 4 å 116 kronor. Utdelas till i Strängnäs stift födda be-

hövande medlemmar av Södermanlands-Närkes nation, vilka fyllt 18 år.

Två av stipendiaterna böra i synnerhet beflita sig om »sådana philolo-

giske kunskaper, som lägga en säker grund för de theologiska. De tvänne

ofrige må välja vilka Vetenskaps yrken, hvartill de sig skickeligast

pröfva.» Äro de sökande flera än fyra skall större akademiska konsisto-

riet först upprätta ett förslag på tre och sedan inom detta förslag utse

stipendiat. Stipendiet får uppbäras i fem år med ett års prolongation

om stipendiaten ådagalagt ovanlig flit och skicklighet. (1806.)

*KONSUL N. PERSSONS, 1 å 118 kronor. Utdelas årligen den 20

januari till understöd åt studerande av Södermanlands-Närkes nation

med företräde för den, som är i verkligt behov av understöd och av dem
den, som är född i Skåne. Nationens inspektor och betygskommitté utdela

stipendiet, som tre år kan tilldelas samma person. (1918.)

*EINAR PETRIS MINNE utgår tills vidare med ett belopp av 100 kro-

nor, som varje år den 30 april av nationen utdelas till en därav förtjänt

medlem av Södermanlands-Närkes nation, som gjort sig känd som en

god kamrat.

RAPPS. Avkastningen skall utgå som stipendier för studerande av Söder- %>

manlands-Närkes nation. Närmare bestämmelser äro ännu ej utfärdade.

(1942.)

ROBSAHMS, 2 å 326 kronor. Utdelas det ena i första hand till efter-

kommande av testator brukspatronen Abraham Robsahms bröder och i

brist därav till efterkommande av dennes kusiner av manliga linjen eller

en studerande med namnet Robsahm, det andra först till en medellös
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medlem av Södermanlands landskap och sedan till en studerande an-
tingen av Västerås och Karlstads stift om släkting finnes. Finnes ej släk-
ting tillfalla båda stipendierna medellösa studerande av Södermanlands
landskap eller av Västerås eller Karlstads stift. Företräde för den »som
sig till bergsväsendet vill applicera». Stipendiat tillsättes av ärkebiskopen
och universitetets rektor efter hörande av »Kungl. bergskollegium» ( =
Kommerskollegium). Stipendierna få innehavas i sex år. (1732.)

*SANDQVISTS, 1 å omkring 100 kronor. Utdelas till lovande och be-
hövande medlem av Södermanlands-Närkes nation. Stipendiat utses år-
ligen under vårterminen av nationens stipendienämnd. Samma person
får högst tre gånger tilldelas stipendiet. (1875.)

X *OSCAR SEIPPELS, 1 å 2,000 kronor. Utdelas till begåvad, flitig,

mindre bemedlad studerande av synnerlig förtjänst, som under minst
fyra terminer tillhört Södermanlands-Närkes nation. Stipendiat utses av
nationens inspektor inom ett av stipendie- och betygsnämnden upprättat
förslag på tre sökande. Stipendiet får innehavas i två år med möjlighet
till prolongation i ytterligare två år. Stipendiat får icke samtidigt med
detta stipendium innehava annat stipendium, som utdelas av Söderman-
lands-Närkes nation.

*SÖDERMANLANDS-NÄRKES NATIONS ENSKILDA, 1 å 214 kronor.
Utdelas varje termin till medlem av Södermanlands-Närkes nation, som
vistats två terminer vid universitetet, blivit vald till junior och som är,
om ock ej medellös likväl icke i sådana omständigheter, att stipendiet
vore för honom obehövligt. Utseende av stipendiat sker på vår- och
höstterminens andra ordinarie landskap, varvid rösträtt tillkommer
seniorer och juniorer. Nationens stipendienämnd upprättar förslag på
tre studerande. Nationens inspektor skall stadfästa valet. Samma person
kan två eller högst tre gånger tilldelas stipendiet.

*SÖDERMANLANDS-NÄRKES NATIONS ALLMÄNNA. Utdelas till me-
dellös studerande, som i minst tre år tillhört Södermanlands-Närkes
nation och som genom sina studiemeriter gjort sig därav mest för-
tjänt. Stipendiat utses av nationens stipendie- och betygsutskott under
inspektörs ordförandeskap. Stipendiet får innehavas till och med den
termin, då stipendiaten avlägger disputationsprov för doktorsgrad.
Stipendiat får icke vid sidan av detta stipendium innehava annat sti-

pendium, där företräde för annan landsman är stadgat. (1933.)

K *WAHLFISKS, 1 å omkring 100 kronor. Utdelas till behövande, arbet-
sam studerande av Södermanlands-Närkes nation med företräde, då allt

kan anses lika, för teologie eller naturvetenskaplig studerande. Stipendiat
utses årligen under höstterminen av nationen. Samma person kan högst
tre gånger tilldelas stipendiet. (1919.)
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*WALMSTEDTSKA fonden har till ändamål att i nationens fastigheter

eller annorstädes bereda rum åt en eller annan torftig och utmärkt för-

hoppningsgivande yngre studerande av Södermanlands-Närkes nation.

Rummen utdelas vid varje vårtermins slut för ett år räknat från 1 sep-

tember. Besittningsrätten till rum kan förlängas för ett år i sänder dock

högst två gånger. (1896.)

*V. F. N:S, 1 å 200 kronor och 1 å 76 kronor. Utdelas årligen den 23

oktober och 10 april till medlem av Södermanlands-Närkes nation, som
är mindre bemedlad, gjort sig känd för flit och gott uppförande och minst

två år tillhört Nyköpings högre allmänna läroverk. Till det mindre sti-

pendiet hava i övrigt kompetenta sökande som tillhöra sällskapet V. f. N.

företräde. Ingen som mer än tre terminer före den, då detta stipendium

sökes, varit vid universitetet inskriven är berättigad erhålla stipendiet. Sti-

pendiater utses av nationens betygskommitté. (1890 och 1903.)

*A. G. WIBERGS, 1 å 275 kronor. Utdelas till medellös studerande av

Södermanlands-Närkes nation, som genom sin akademiska vandel visar

sig värdigast till ett sådant understöd. Får innehavas högst tre år. (1877.)

*E. WIDEBEGKS, 1 å 360 kronor. Utdelas till mindre bemedlad teologie

studerande av Södermanlands-Närkes nation med företräde för den, som

är född i Jäders eller Stenkvista socken i Södermanland och får inne-

havas i tre år. (1911.)

*PROSTEN ENEWALD WIDEBEGKS STIPENDIERUM, 1 å 220 kronor,

vilket belopp avdrages från hyran för ett rum i Södermanlands-Närkes

nations studentflygel »Arkadien». Utdelas till studerande av Söderman-

lands-Närkes nation med företrädesrätt för sökande i följande ordning:

1) avkomling till prosten Enewald Widebeck, som bär familjenamnet

Widebeck, 2) landsman, som vid tiden för stipendiets tillsättande är

eller under minst ett år varit nationens förste eller andre kurator, 3) an-

nan landsman, varvid vid likvärdiga meriter den, som under minst ett

år beklätt ämbete inom nationen skall äga företräde. Stipendiat utses

för tre år. Skulle därvid landsman med bättre förmånsrätt eller, vid

lika förmånsrätt, bättre meriter än stipendiets innehavare, ej anmäla sig

som sökande äger förutvarande stipendiat få stipendietiden förlängd med
två år. (1944.)

L. OCH E. ÅQVISTS, 1 eller flera å tillsammans 1,800 kronor. Stipen-

diernas antal och belopp bestämmes av Södermanlands-Närkes nations

inspektor och stipendienämnd. Utdelas till behövande medlem av natio-

nen, som i allo fullgjort sina förpliktelser mot nationen och varit i natio-

nen inskriven minst två terminer. Nationens inspektor utser stipendiater

efter förslag av stipendienämnden. Stipendiet får innehavas i två år med
ett års prolongation efter inspektörs bestämmande. Stipendiet får ej be-

hållas av den, som studerar vid annan högskola. (1941.)

sZ.

*
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'DONATIONSRUM I STUDENTFLYGELN »ARKADIEN». Till inneha-
vare av rummen utses av nationens stipendie- och betygsnämnd medlem
av Södermanlands-Närkes nation, som gjort sig känd för ett stadgat och
ordentligt levnadssätt samt varit närvarande vid universitetet under minst
två högst fjorton terminer samt är behövande. Donationsrum får innehavas
av samma studerande högst sex terminer med förlängning, när särskilda
omständigheter föreligga, ytterligare två terminer.

Västmanlands-Dala nation.

AHLÖFS, 2 å 168 kronor. Utdelas till fattiga studerande av Västman-
lands nation, dock att den som innehaft samma stipendium vid Västerås
gymnasium icke må tilldelas stipendiet vid universitetet. Västmanlands-
Dala nations seniorskonvent skall granska de sökandes behörighet och
bland kompetenta sökande uppföra tre på graderat förslag, varefter det
större akademiska konsistoriet utser stipendiat bland de sålunda före-
slagna. Stipendiet får innehavas i sex år. (1740.)

'BERGLUNDS, 1 å 200 kronor. Utdelas till manlig, mindre bemedlad
studerande av Västmanlands-Dala nation, som gjort sig känd för flit och
goda seder. Stipendiat utses av nationens seniorskonvent. Stipendiet får
innehavas i tre år. (1890.)

J. BERGSTRÖMS, 1 å 72 kronor. Utdelas till en vid Uppsala universi-
tet inskriven studerande, som är född i Västerdalarne av Falu län. Till-

hörighet till Västmanlands-Dala nation är ej föreskriven. Stipendiet får
innehavas i fyra år. Sedan två oskylda efter varandra innehaft stipendiet
bör detsamma var tredje gång tilldelas »Copverdie Kaptenen Lars Storms
och hans hustru Johanna Christina Bergströms efterkommande». (1830.)

DANGKWARDTS, 1 å 78 kronor. Utdelas till medellösa studerande av
»Dalekarle nation» med företräde för medlem av landshövdingen P. von
Danckwardts släkt. Stipendiat utses av den äldste i Danckwardtska fa-

miljen efter förslag av det större akademiska konsistoriet. Stipendiet får
innehavas av oskyld i fyra år, av släkting under hela den tid han för
studier vistas vid universitetet. (1732.)

*J. A. EKMANS, 1 å 165 kronor. Utdelas till medellös begåvad teologie

studerande av Västmanlands-Dala nation. Stipendiat utses av nationens

seniorskohvent. Stipendiet får innehavas i tre år. (1917.)

ENESTRÖMS, 3 å 1,000 kronor. Utdelas till begåvade, flitiga och be-
hövande studerande vid Uppsala universitet med företrädesrätt för dem,
som tillhöra Västmanlands-Dala nation. Stipendierna få uppbäras i fyra
år med högst fyra års prolongation för den, som visat sig förtjänt av
dylik förlängning. Studerande, som kunna styrka släktskap antingen med
den i Nora den 21 september 1843 födde fabrikören C. M. Eneström eller
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den i Nora den 4 september 1823 födde häradsskrivaren F. M. Victorin

böra i första rummet komma i åtanke vid utdelande av stipendierna,

därest de äro flitiga, begåvade och i behov av understöd samt med före-

träde för den bland dem som tillhör Västmanlands-Dala nation. (1903.)

ENGBORGS, 1 å 660 kronor. Utdelas växelvis inom Södermanlands-

Närkes och Västmanlands-Dala nationer till studerande, som är medellös

och i behov av stipendier för fullbordandet av sina studier, med före-

träde för släkting till läroverksadjunkten Emanuel Engborg och därefter

för den, som är född eller kyrkoskriven inom Taxinge-Näsby, Kembo

eller Askers församling av Strängnäs stift, då stipendiet utdelas inom

Södermanlands-Närkes nation, och då stipendiet utdelas inom Västman-

lands-Dala nation för den, som är född eller kyrkoskriven i Västerda-

larna eller Leksands socken. Stipendiat utses av inspektor och seniorer

inom vederbörande nation. Stipendiet får uppbäras i fyra år. (1920.)

'FAHLCRANTZ', 1 å 30 kronor. Utdelas till teologie studerande med

företrädesrätt för »den studerande yngling som först på fädernet och,

därest ingen sådan finnes, sedan på mödernet är oss (prosten Anders

Fahlcrantz' och hans hustru Elisabeth Fahlcrantz) närmast besläktad och

näst efter denna släktskap den, som är född i Munktorp». Västerås dom-

kapitel förvaltar fonden och utser stipendiat. Stipendiet får innehavas

tills stipendiaten slutar sin kurs vid universitetet. (1814.)

EDVARD FLYGARES JULGÅVA, 1 å 216 kronor och 2 å 156 kronor

(gemensam med Göteborgs nation). Utdelas till obemedlade studerande

med företräde för sökande från Norra Bohuslän och sökande tillhörande

Västmanlands-Dala nation. Äro flera sökande från Norra Bohuslän äger

bland dessa sökande från Strömstad företräde. Premierna utdelas av

större akademiska konsistoriet med hela beloppet vid slutet av höstter-

minen. Samma person kan högst tre gånger tilldelas premiet. Det större

premiet skall tilldelas den, som mest är i behov därav. (1875.)

GAHNS, 2 å 350 kronor. Utdelas till behövande, välartade manliga stu-

derande av Västmanlands-Dala nation med företräde för ättlingar av

brukspatronen på Kåfalla bruk Jacob Gahn och hans maka Maria Char-

lotta Tersmeden av vilken nation som helst. Stipendiet får uppbäras i

fyra år med ett års ev. prolongation. (1932.)

ERNST OCH ELSA GRENANDERS, 1 å 300 kronor. Utdelas till teologie

eller juris studerande av Östgöta eller Västmanlands-Dala nation, vilken

gjort sig känd för begåvning och goda karaktärsegenskaper. Stipendiet

får innehavas i tre år. (1939.)

GRÖNVALLS, 1 å 118 kronor och 1 å 54 kronor. Det större stipendiet

utdelas till fattig studerande, som är född i landskapet Dalarna eller där

har sitt hemvist och det mindre till fattig studerande, som är född i land-
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skåpet Västmanland eller där har sitt hemvist, allt under förutsättning
att den studerande tillhör Västmanlands-Dala nation. Stipendierna skola
helst tilldelas »bondesöner och deras vederlikar, även till torpare-, ryttare-
och soldatesöner». Företräde tillkommer fattiga släktingar till donator
lagmannen Anders Grönvall. Större akademiska konsistoriet skall uppföra
tre av de sökande på förslag, varefter Västmanlands-Dala nations in-
spektor utser stipendiat. Stipendierna få uppbäras i fyra år. (1752.)

*ANDERS OCH EMMA HALLSTRÖMS, 2 å 720 kronor. Utdelas till be,
hövande och lovande teologie studerande, som äro födda eller under
längre tid haft sin hemort i Västmanland och förbinda sig att inträda
som präst i Västerås stift med företräde för den, som är född i Himmeta
församling. Finnes ej kompetent sökande från Västmanland, må stipen-
diet under enahanda villkor tilldelas i Dalarna född eller uppväxt teo-
logie studerande. Stipendierna äro särskilt avsedda att tilldelas sådana,
som nyligen börjat sina teologiska studier och således kunna få gagn av
stipendierna under stor del av sin studietid. Stipendierna få uppbäras
i tre år. Fonden förvaltas av domkapitlet i Västerås, som utser stipen-
diater inom ett av Västmanlands-Dala nations seniorskonvent upprättat
förslag på tre av de sökande.

JUHLINS, 1 å 910 kronor. Utdelas till medellös studerande av Väst-
manlands-Dala nation »vilken med något högre mått av själsförmögen-
heter förenar flit och rena seder». Västmanlands-Dala nations seniorer
och juniorer uppför två sökande på förslag, varefter det större akade-
miska konsistoriet utser en av de föreslagna till stipendiat. Stipendiet får
ej tilldelas den som innehar doktorsgrad. Stipendiet får uppbäras i fyra
år men skall, om ej särskilt medgivande annorlunda föranleder, frånträ-
das om stipendiaten under nämnda tid vinner doktorsgrad. (1859.)

HANS JÄRTAS, 1 å 396 kronor. Utdelas till studerande av Västman-
lands-Dala nation. Stipendiet får innehavas i tre år men tidigare inne-
havare kan ånyo söka ledigt stipendium, dock att sammanlagda stipen-
dietiden ej får uppgå till mer än fyra år. Företräde till erhållande av
rum å förslaget äger varje med hänsyn till uppförande och flit välkänd
sökande, som seniorskonventet finner vara i behov av stipendiet. Vid be-
stämmande av ordningen därefter inom förslagsrummen skall huvudav-
seende fästas på hedrande vandel och ådagalagd flit, därefter böra fram-
steg i studier samt först i tredje rummet storleken av behovet tagas i

betraktande. Nationens seniorskonvent uppför tre av de sökande på gra-
derat förslag, varefter nationens inspektor i det större akademiska kon-
sistoriet utser stipendiat. (1876.)

O. S. KJELLINS, 4 å 900 kronor. Utdelas till manliga teologie stude-
rande som beflita sig om praktisk teologi och i synnerhet kateketik med
företräde bland annat för studerande födda i Västerås stift. Se vidare
stipendier för studerande i allmänhet, sid. 38.
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*KOLLEKTSTIPENDIER. Domkapitlet i Västerås bestämmer varje år

i september stipendiernas storlek och antal, varvid gäller att beloppet ej

bör understiga 200 kronor (för närvarande 500 kronor). Utdelas till obe-

medlade hoppingivande teologie studerande, som tillhöra Västmanlands-
Dala nation och som skriftligen förklarat sig hava för avsikt att inträda i

prästämbetet för tjänstgöring inom Västerås stift. Västerås domkapitel

utser stipendiater efter förslag av nationens seniorskonvent. Uppbäras i

en termin med ev. prolongation för ytterligare en termin.

KRONBERGS, 2 å 200 kronor. Utdelas till behövande studerande av

Västmanlands-Dala nation med företräde för släktingar till handlanden
Johan Henrik Kronberg och hans hustru Maria Kronberg, född Östberg

eller för sådana studerande, som tillhöra Falu samhälle. Stipendiet får

innehavas i tre år. (1888.)

*ALFR. OCH SIGNE LARSSONS, 3 å 100 kronor. Utdelas till medlem-
mar av Västmanlands-Dala nation, som genom flit, gott uppförande och
framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt. Stipendiat utses av natio-

nens seniorskonvent. Stipendiet uppbäres i tre år. (1914.)

LINDHS, 1 å 108 kronor, därav 72 kronor för vårterminen och 36 kro-

nor för höstterminen. Utdelas till behövande ofrälse studerande av Väst-

manlands-Dala nation, född i Dalarna. Ingen som avlagt kandidat- eller

prästexamen är kompetent till erhållande av stipendiet. Västmanlands-

Dala nations inspektor utser stipendiat i större akademiska konsistoriet

efter hörande av nationen. Stipendiet får uppbäras i tre år. (1856.)

* CARIN OCH VIKTOR LJUNDAHLS, 4 å 230 kronor. Utdelas till be-

hövande studerande av Västmanlands-Dala nations »seniors- och juniors-

klass», som genom berömlig flit och genom hedrande uppförande samt

ådagalagd framgång i sina studier giva gott hopp om sig. Stipendierna

utgå under tre på varandra följande år. Det fjärde året skall disponibel

ränteavkastning efter hörande av studentkårens allmänna sångförenings

styrelse av nationens inspektor utdelas som resestipendier åt två be-

hövande, förhoppningsfulla och för flit och uppförande väl vitsordade

medlemmar av nämnda sångförening utan avseende å nation. Stipen-

diet utdelas till samma person blott en gång om ej särskilt ömmande
omständigheter föreligga, då det kan tilldelas samma person ännu en

gång. Nationens seniorer och juniorer uppföra fyra av de sökande till

nationsstipendierna på förslag, inom vilket inspektor utser stipendiat.

(1905.)

*LÖFBERGS, 1 å 1,000 kronor. Utdelas till studerande av Västmanlands-

Dala nation, som är i behov av understöd och gjort sig känd för flit och
sedlighet samt goda studier, företrädesvis i historiska och naturveten-

skapliga (inclusive) medicinska ämnen. Nationens seniorer uppsätta två
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av de sökande på förslag, varefter biskopen i Västerås av de föreslagna
utser en till stipendiat. Stipendiet får innehavas i tre år med ett års ev.
prolongation. Västerås domkapitel förvaltar fonden.

MOLINS, 2 å 98 kronor. Utdelas till släktingar till domprosten Lauren-
tius Molin eller då sådan ej finnes till studerande av Västmanlands-Dala
nation. Stipendierna få uppbäras av släkting i sex år och av oskyld i

tre år. (1723.)

*J. E. MÖLLERS, 1 å 60 kronor. Utdelas till obemedlad för flit, ord-
ning och goda seder känd medlem av Västmanlands-Dala nation med
företräde för sådan, som antingen är född i Köpings stad av föräldrar,
vilka där någon längre tid varit bosatta eller som sedan barndomen där
haft sitt hemvist. Stipendiat utses av nationens röstberättigade juniorer.
Stipendiet får uppbäras i två år men studerande, som förut innehaft sti-

pendiet kan ånyo tilldelas detsamma. (1881.)

NESSELII, 2 å 70 kronor. Det ena stipendiet utdelas med företrädes-
rätt för släkting, eller därmed av testator jämställd, till professor I. I. Nes-
selius och som är västmanlänning. Det andra stipendiet samt det för
släkting förbehållna om sådan ej finnes utdelas till fattiga studerande av
Västmanlands-Dala nation »helst bondesöner och deras vederlikar, allt in
til och med torpare- ryttare- och soldatesöner» med företräde för sådana
studerande »som uti historien, politiquen och statisteriet excellera». Sti-

pendiet får uppbäras av oskyld i sju år, av släkting i 14 år. (1736.)

NIBELII, 1 å 164 kronor. Utdelas till studerande av Västmanlands-Dala
nation av det större akademiska konsistoriet efter förord av nationens
inspektor, som har att inhämta yttrande av nationens kuratorer och se-
niorer. Stipendiet får uppbäras i fyra år. (1850.)

NISSERS, 7 å 1,000 kronor. Sex av stipendierna utdelas till descenden-
ter till överstelöjtnanten W. A. Nisser och krigsrådet S. G. Nisser, det
sjunde till studerande av Västmanlands-Dala nation. I fråga om släkt-

stipendierna gäller att företräde mellan sökande beror i första rummet av
närmaste skyldskap men då denna är lika i andra rummet av de bästa kun-
skaperna, vitsordade genom betyg över godkända examina och vid lika

meriter även i detta fall i tredje rummet av medellöshet. I fråga om
nationsstipendiet gäller i första rummet medellöshet och i andra rummet
avlagda examina. Stipendierna utdelas av det större akademiska kon-
sistoriet, varvid i fråga om nationsstipendiet Västmanlands-Dala nations
inspektor, kuratorer, seniorer och juniorer skola uppföra tre av de
sökande på förslag, inom vilket konsistoriet har att utse stipendiat. Stipen-
dierna få innehavas i fem år med tre års ev. prolongation. (1877.)

*NOHRBORGS, 1 å höstterminen och 2 å vårterminen, vartdera å 250
kronor. Utdelas till behövande teologie studerande av Västmanlands-Dala
nation, som ha avlagt teologie kandidatexamen eller ock förete av
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examinator lämnat intyg över godkända tentamina till nämnda examen

(ej nödvändigt i alla i teologie kandidatexamen ingående ämnen) och

som till sin stipendieansökan foga skriftlig ansökan om blivande in-

träde i prästerlig tjänstgöring inom Västerås stift. Nationens seniorskon-

vent uppför tre av de sökande på förslag, varefter Västerås domkapitel,

efter yttrande av nationens inspektor, utser stipendiat. Skulle ej tre

kompetenta sökande finnas får på förslag uppföras teologie studerande,

som ej avlagt tentamen. Kan stipendiet ej utdelas inom Västmanlands-

Dala nation kan det tilldelas teologie kandidat av vilken nation, som

helst, som förbinder sig att inträda i prästerlig tjänst inom Västerås stift.

(1865.)

ROBSAHMS, 2 å 326 kronor. Utdelas det ena i första hand till efter-

kommande av testator brukspatronen Abraham Robsahms bröder och i

brist därav till efterkommande av dennes kusiner av manliga linjen eller

en studerande med namnet Robsahm, det andra först till en medellös

medlem av Södermanlands landskap och sedan till en studerande an-

tingen av Västerås och Karlstads stift om släkting finnes. Finnes ej släk-

ting tillfalla båda stipendierna medellösa studerande av Södermanlands

landskap eller av Västerås eller Karlstads stift. Företräde för den »som

sig till bergsväsendet vill applicera». Stipendiet tillsättes av ärkebiskopen

och universitetets rektor efter hörande av »Kungl. bergskollegium» ( =
Kommerskollegium). Ena stipendiet kan användas som resestipendium,

varvid det utökas med ev. besparingar å fonden. Stipendierna få inne-

havas i sex år, vid resa i ytterligare tre år. (1732.)

VON SCHEVENS, 1 å 60 kronor. Utdelas till obemedlad teologie stu-

derande av Västmanlands-Dala nation. Stipendiet får åtnjutas under sti-

pendiatens studietid. (1900 och 1937.)

SERNSKJÖLDS, 1 å 122 kronor och 1 å 82 kronor. Utdelas till stu-

derande, som härstamma från kyrkoherden i Särna Erik Wallerius, från

hans son Anders Sernander eller från prosten i Rättvik Gustaf Elvius.

Finnes ej sådan släkting som sökande skall stipendierna tilldelas andra

studerande, som visat »hug och flit att genom nödiga och nyttiga Veten-

skapers inhämtande göra sig skickliga till rikets och det allmännas tjänst

helst av Västmanlands-Dala nation». Stipendiaterna böra vinnlägga sig

om latinska språket. Stipendierna uppbäras i sex år. (1795.)

G. A. SPARRES, 2 å 900 kronor. Utdelas till behövande ynglingar av

bland annat Västmanlands-Dala nation med företräde för studerande från

Nedan Siljans domsaga i Dalarna. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 54.

* STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM. Se

stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.
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*JOHAN OSCAR OCH WALBORG SUNDSTRÖMS MINNE, å 100 kronor.
Utdelas till medellösa, välartade studerande av Värmlands, Västmanlands-
Dala eller Östgöta nationer i Uppsala samt Värmlands eller Östgöta natio-
ner i Lund med företräde för prästsöner. Stipendierna utdelas av dom-
kapitlet i Karlstad, som förvaltar fonden. Stipendierna få uppbäras i tre
år med två års prolongation. (1888.)

SWEDERI, 1 å 126 kronor. Utdelas till en för flit och goda seder känd
medicine studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde, obe-
roende av nation, för släkting i rätt nedstigande led till extra provinsial-
läkaren i Ljusnarsbergs distrikt R. A. Swederus. Stipendiet får uppbäras
under hela studietiden i Uppsala. 11895.)

TERSERI, 1 å 112 kronor och 1 å 56 kronor. Utdelas till studerande
av Västmanlands nation helst släkting till borgmästarinnan i Eskilstuna
Margareta Tersera. Få behållas till dess sammanlagt 500 kronor upp-
burits. (1703.)

*WALLMANS, 2 å 95 kronor. Utdelas till mindre bemedlad studerande
av Västmanlands-Dala nation, som antingen är född inom landskapet
Dalarna av föräldrar, vilka varit där någon längre tid bosatta, eller som
sedan barndomen där haft sitt hemvist. Nationens seniorskonvent utser
stipendiat. Stipendiet får uppbäras i två år. (1866.)

*ZORNS, 1 å 650 kronor. Utdelas till medellös och förtjänt studerande
av Västmanlands-Dala nation. Nationens seniorskonvent uppgör ett gra-
derat förslag, varefter det större akademiska konsistoriet utser stipendiat
inom detta förslag. Stipendiet får uppbäras i högst fyra år. (1938.)

'ÄLDRE LANDSMANS JULGÅVA, 1 å 100 kronor. Utdelas vid höst-
terminens sista lagtima landskap till en behövande medlem av Västman-
lands-Dala nation. (1837.)

PREMIER, SOM UTDELAS Å VALBORGSMÄSSOAFTONEN. Utdelas vid
valborgsmässoaftonens högtidslandskap

:

a) årliga:

*Wallins å 200 kronor. Utdelas av nationens närvarande hedersleda-
möter och seniorer till en behövande landsman. (1837);

*Fahlcrantz' å 55 kronor. Utdelas genom omröstning av nationens ju-

niorer och recentiorer till en junior. Premiet må högst två gånger till-

delas samma studerande. (1893);
*Schedvins å 55 kronor. Utdelas av närvarande hedersledamöter och

seniorer till en behövande landsman. (1858);
*Hallanders, 1 å 62 kronor. Utdelas till behövande landsman av natio-

nens inspektor med företrädesrätt för descendenter till donator magister
E. A. H. Hallanders broder kaptenen C. W. Halländer. (1859);

*Forssbergs å 45 kronor. Utdelas genom omröstning av nationens ju-

niorer och recentiorer till en behövande landsman. (1877);
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Bottigers å 70 kronor. Utdelas av nationens närvarande hedersleda-
möter och seniorer till behövande landsman. (1879);

"Oscar Alins minne å 105 kronor. Utdelas av nationens närvarande
hedersledamöter och seniorer till behövande landsman. (1901);
Biskop Nibelii minne å 140 kronor. Utdelas av nationens närvarande

hedersledamöter och seniorer till behövande landsman, som minst fyra
terminer varit vid universitetet närvarande. (1906);

*Zorns å 350 kronor. Utdelas av nationens seniorskonvent med före-

träde för den som i någon viss riktning visat sig äga speciell begåv-
ning. (1918);

*Äldre landsmäns å 135 kronor. Utdelas av nationens närvarande he-
dersledamöter och seniorer till behövande landsman. (1921);
*En gammal landsmans gåva å 720 kronor. Utdelas av närvarande he-

dersledamöter och seniorer till skötsam medicine studerande, som kan
därav vara i behov. (1925)

;

*Premium till en god landsman å 100 kronor. Utdelas av en elektors-

nämnd bestående av förste kurator samt nio medlemmar, tre seniorer,

tre juniorer och tre recentiorer, valda var av sin klass. Valet skall under-
ställas högtidslandskapet den 30 april. (1926);

*J. P. Åhléns premium å 350 kronor. Utdelas av seniorskonventet till

behövande, för flit, gott uppförande och framgång i studierna känd lands-

man, tillhörande seniorernas eller juniorernas klass, som antingen är

född inom Dalarna av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta

eller som sedan barndomen haft sitt hemvist inom landskapet med före-

träde för kompetent landsman, som antingen är född inom Åls socken
av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan
barndomen haft sitt hemvist inom samma socken. (1929)

;

* Grönblads å 310 kronor. Utdelas av seniorskonventet till förtjänt juris

studerande av Västmanlands-Dala nation. (1940);
*Anders Anderssons å 550 kronor. Utdelas av nationens seniorskon-

vent under april månad till teologico-filosofie eller teologie medlem av
Västmanlands-Dala nation, som ämnar ingå som präst i Västerås stift med
företräde för sådan studerande, som är född eller i minst tre år varit

bosatt i Fellingsbro. Fonden förvaltas av Fellingsbro församlings kyrko-

råd. (1915);
*
Kollektstipendier för studerande i allmänhet. Stipendiernas storlek

och antal bestämmes årligen av domkapitlet i Västerås och böra ej över-

stiga 500 kronor och ej understiga 200 kronor. Stipendierna utdelas till

behövande, genom flit och goda seder utmärkta studerande, tillhörande

Västmanlands-Dala nation i Uppsala eller Värmlands nation i Lund, vilka
äro födda inom Västerås stift av föräldrar, som någon längre tid där
varit bosatta eller vilka från barndomen där haft stadigt hemvist och där
fått sin uppfostran eller äro inom stiftet mantalsskrivna. Endast då sär-

skilda omständigheter därtill föranleda må någon mer än en gång eller

utan att hava varit minst ett år vid universitetet närvarande erhålla
kollektstipendium.

*Finn Malmgrens. Utdelas, då fonden nått tillräcklig storlek. (1928.)



126

b) vart annat år:

"Otto Ulffs å 250 kronor. Utdelas genom omröstning av närvarande
juniorer till en junior, som ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande
uppförande. (1894);

"Anders Larsson Fribergs, 2 å 415 kronor. Utdelas genom omröstning

av nationens seniorer och juniorer till en humanistisk studerande. (1918)

;

"Johan Samuelssons å 455 kronor. Utdelas av nationens närvarande

hedersledamöter och seniorer till en behövande medlem av Västmanlands-

Dala nation, som utmärker sig för flit och ett gott uppförande. (1936)

;

"Gustaf Lindbergs å 85 kronor. Utdelas av Västmanlands-Dala nations

seniorskonvent till en teologie studerande, som är för terminen vid uni-

versitetet närvarande och som ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande
uppförande. (1938.)

c) vart tredje år:

"Dalastipendiefondens. Utdelas från och med år 1952 vart tredje år utan

ansökan till en för terminen närvarande landsman som gjort sig därav

förtjänt, och som tillhör den medicinska eller juridiska fakulteten eller

filosofiska fakultetens humanistiska eller matematisk-naturvetenskapliga

sektion. Premiet utdelas genom omröstning av nationens seniorer och

juniorer.

"Forsbergs å 260 kronor. Utdelas till landsman, som icke är akademisk

lärare och som minst tre år vistats vid universitetet samt därunder ådaga-

lagt utmärktare vetenskaplig begåvning. Belöningen utdelas av en nämnd
bestående av inspektor, förste kurator och tio ledamöter, utsedda av na-

tionens landskap. (1885)

;

"Västmanlands-Dala Gilles, 1 å 135 kronor. Utdelas av nationens he-

dersledamöter och seniorer till en behövande landsman. (1910)

;

"Watz' utdelas av nationens hedersledamöter och seniorer till en be-

hövande landsman. (1877.)

d) extra:
*Arosbrodernas å 150 kronor. Utdelas av nationens vid högtidsland-

skap den 30 april närvarande hedersledamöter och nationsmedlemmar

till en medlem av nationen, som varit lärjunge vid Västerås högre all-

männa läroverk och där avlagt studentexamen. Den som förut erhållit

premiet må ej ifrågakomma vid valet, såvida annan lämplig kandidat fin-

nes. (1916.)

Dessutom utdelas vanligtvis ytterligare ett antal extra premier vid

högtidslandskap den 30 april.

Smålands nation.

VON BAHRS PREMIUM, 1 å 500 kronor. Utdelas årligen den 21 sep-

tember utan ansökan av juridiska fakulteten till en av dem, som under

nästförflutna akademiska år vid fakulteten avlagt förtjänstfull juris dok-

torsgrad med företräde för studerande av Smålands nation. Har något år
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förtjänstfull doktorsgrad icke av någon blivit avlagd skall premiet utdelas
till en framstående och behövande juris studerande tillhörande Smålands
nation. (1901.)

GASPERSSONS, 1 å 350 kronor. Utdelas i första rummet till avkom-
lingar av testators bröder f. d. bruksdisponenten Carl August Gaspersson
och provinsialläkaren Harald Oscar Gaspersson i mån av skyldskap.
Skulle sådan släkting ej anmäla sig utgår stipendiet till fattig student av
ofrälse börd tillhörande Smålands nation, dock med skyldighet för så-

dan stipendiat att avstå stipendiet om avkomling av testators bröder an-
mäler sig. Stipendiet får av släkting uppbäras i fem år, av oskyld i tre
år. Vid varje uppkommande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1880.)

GERVINS, 6 å 450 kronor. Utdelas i första hand till medellösa släktingar
till bankiren G. G. Gervin och i övrigt helst sådana studerande av Smålands
nation, som äro födda inom Kronobergs län. Stipendierna få uppbäras i

två år. Sedan stipendium två gånger utdelats, skall det innestå ett år.

(1899.)

A. W. EKMANS, 2 å 280 kronor. Utdelas till teologie studerande av
Smålands nation med företräde för dem, som ägna sig åt högre teologiska
studier samt för avkomlingar till donator filosofie doktorn A. W. Ekman
eller hans broder Karl Olof Ekman eller hans syster Sofia Karolina Berg,
född Ekman, även om sådan avkomling icke tillhör Smålands nation men
ägnar sig åt teologiska studier. Stipendierna få behållas i två år med
prolongation i ett år om annan teologie studerande ej bör äga företräde.
Smålands nations inspektor i samråd med nationens seniorer uppsätter
två eller tre sökande på förslag, varefter teologiska fakulteten i samråd
med inspektor utser stipendiat. Vid förslags upprättande bör avseende
fästas ej blott till sökandens fattigdom, goda förstudier, skicklighet och
begåvning utan även på kristligt sinne, oförvitlig vandel samt en sant
evangelisk-luthersk livsåskådning. Vid varje uppkommande ledighet skall
stipendiet innestå ett år. (1898.)

*ELMGREN-ROGBERGS, 1 å 240 kronor. Utdelas till teologie studerande
av Smålands nation vid rikets universitet, vilka tillkännagiva sin avsikt

att efter avslutade universitetsstudier anmäla sig till prästerlig tjänst-

göring inom Växjö stift. Växjö domkapitel förvaltar fonden, ledigkungör
stipendiet och utser stipendiat.

*KOLLEKTSTIPENDIER utdelas av Växjö domkapitel efter förslag av
inspektor och nationsnämnden som understöd åt behövande studerande
av Smålands nation vid Uppsala och Lunds universitet. Stipendierna äro
avsedda dels för teologie studerande och dels för studerande i allmän-
het och tilldelas den mest förtjänte sökande, som är född eller boende
inom Kronobergs län eller den del av Jönköpings län som tillhör Växjö
stift. Stipendium för teologie studerande är förbehållet sökande, som för-
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binda sig att efter avslutade studier anhålla om inträde som präst i

Växjö stift.

KÅHRES, 1 å 45 kronor. Utdelas till i Småland och Växjö stift född
behövande studerande helst bondson, alternerande för teologie, juris och
medicine studerande. Stipendiet får uppbäras i tre år. Vid varje uppkom-
mande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1684.)

*LAGEMARKS. Sedan fonden uppgått till 4,000 kronor skall årliga rän-
tan utdelas till arbetsam medlem av Smålands nation. (1930.)

LAGERCRANTZ'. Sedan avkastningen uppgått till sådant belopp att som
stipendium kan utdelas minst 500 kronor, skall stipendium utgå till be-

hövande studerande av Smålands nation dock att företrädesrätt skall till-

komma studerande vid Uppsala universitet, som i rakt nedstigande led
härstammar från donator professor Otto Lagercrantz' eller hans hustru
Siri Lagercrantz' föräldrar och som är i behov av studiehjälp. Stipendiet,
som skall utdelas av Smålands nations inspektor, förste kurator och
seniorer, får innehavas i tre år med ett års prolongation. (1938.)

LINDHS, 1 å 150 kronor. Utdelas till behövande studerande av Små-
lands nation av ofrälse börd och född i Småland. Den som avlagt kan-
didat- eller prästexamen kan ej tilldelas stipendiet. Stipendiet får inne-

havas i tre år. Smålands nations inspektor utnämner stipendiat i större

akademiska konsistoriet sedan han inhämtat yttrande av nationens se-

niorer. Vid varje uppkommande ledighet skall stipendiet innestå ett år.

(1852.)

C. F. LUNDSTRÖMS, 1 å 400 kronor. Utdelas till studerande av Små-
lands nation med företräde för den, vars studier äro sådana att de kunna
bliva av gagn för vårt lands industri eller jordbruk i här angiven ord-

ning. Nationsnämnden uppför tre av de sökande på förslag, inom vilket

förslag det större akademiska konsistoriet utser stipendiat och därvid be-

stämmer, huru lång tid stipendiet får innehavas, varvid tiden ej får ut-

sträckas över tre år. Vid varje ledighet innestår stipendiet ett år. (1899.)

NILS ERIK NILSSONS, 1 å 500 kronor. Utdelas till studerande av Små-
lands nation, tillhörande filosofiska fakultetens humanistiska sektion.

Hänsyn skall i främsta rummet tagas till sökandenas studiemeriter och
behov av stipendium. Den, som ägnar sig åt studiet av den klassiska

arkeologien eller de klassiska språken äger företräde till stipendiet så-

vida han kan uppvisa gott studieresultat och är i behov av understöd.

Stipendiet får uppbäras i tre år. Sedan stipendiet utdelats i tre år skall

det innestå ett år. Smålands nations inspektor och seniorsnämnd utse

stipendiat. (1945.)

NILSSON-ASCHANS, 4 å 350 kronor. Utdelas till studerande av Små-
lands nation vid universiteten i Uppsala och Lund med företräde för



129

avkomlingar till bergsrådet J. L. Aschan, rådmannen N. M. Aschan eller

fru U. E. Danielsson, född Aschan. Stipendiet uppbäres i högst fem år.

Sedan stipendiat innehaft stipendiet i tre år är han skyldig att ingiva

en av honom författad avhandling i den vetenskap, han valt till sitt hu-

vudstudium, vilken avhandling skall granskas av större akademiska kon-

sistoriet. Vid inträffad ledighet skall stipendiet innehållas ett år. Dom-
kapitlet i Växjö utser stipendiater. (1850.)

G. OCH H. PALJVLERS, 2 å 550 kronor. Utdelas för sjukvård eller stu-

dier åt mindre bemedlade studerande av Smålands nation. För hälsans

vårdande kan båda stipendierna tilldelas samma person och stipendiet

får för sjukdom uppbäras i ett år men för studier i två år. Stipendiater

tillsättas av en nämnd bestående av nationens inspektor och båda kura-

torer med bibliotekarien som suppleant. Nationsnämnden har att föreslå

den ordning i vilken de sökande böra ifrågakomma till stipendiet. Sedan
stipendium två gånger utdelats, skall det innestå ett år. (1900.)

*JOHANNES PETTERSSONS, 1 å omkring 650 kronor. Utdelas av teo-

logiska fakulteten till behövande teologie studerande, född i Växjö stift.

Stipendiet får innehavas i ett år med möjlighet till prolongation. Se vi-

dare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 46.

*PLATINS, 1 å 250 kronor. Utdelas till behövande och skicklig stu-

derande av Smålands nation. Stipendiet får innehavas i tre år. Fonden
förvaltas av Förvaltningen av Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet),

som utser stipendiat efter förslag av det större akademiska konsistoriet.

(1819.)

RYDÉNS, 1 å 38 kronor. Utdelas skiftesvis mellan Gästrike-Hälsinge

nation och Smålands nation till behövande teologie studerande, som fyllt

20 år, helst sådan, som sökt förkovra sig i hebreiska. Stipendiet får upp-

bäras i ett år med en termins prolongation »om stipendiaten med doktors

bevis styrker att han kan slå åder och vaccinera». (1807.)

SJÖBRINGS, 2 å 200 kronor. Utdelas till behövande studerande, »som
egentligast vinnlagt sig om insikt i latinska och grekiska språken samt
de semitiska dialekterna i synnerhet hebreiskan». Stipendiat utses av det

större akademiska konsistoriet efter yttrande av Smålands nations in-

spektor i samråd med professorerna »i romerska, grekiska och öster-

ländska litteraturen». Stipendiet får innehavas i tre år. Vid varje upp-

kommande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1825.)

SJÖGRENS, 1 å 160 kronor. Utdelas till behövande teologie studerande,

som varit student i tre år eller två om han då redan uppnått 22 år och

ämnar tjänstgöra som präst i Växjö stift samt är bondeson eller i brist

därav prästson från Växjö stift eller om sådan studerande ej finnes stu-

derande av annat stånd med företräde för den, som studerat vid Växjö

9-506358
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gymnasium och främst den, som därstädes under fyra år i följd bedrivit
studier. Stipendiet får innehavas i två år. Vid varje uppkommande ledig-

het skall stipendiet innestå ett år. (1806.)

* STUDENTHJÄLPEN. Växjö domkapitel utdelar varje år understöd till

de mest behövande teologie studerande av Smålands nation vid Uppsala
eller Lunds universitet, som äro födda eller boende inom Växjö stift till-

hörande församling av Kronobergs län eller Jönköpings län och som för-

binda sig att efter avslutade studier anhålla om inträde för tjänstgöring
i Växjö stift.

SVENSSON-BISSMARKS, 1 å 200 kronor. Utdelas till släkting till fru
Emilia Svensson, född Bissmark, eller hennes man kronofogden Gustaf
Svensson eller i brist därpå till obemedlad studerande, född i Småland
och Växjö stift. Stipendiat utses av Smålands nations inspektor och se-

niorer. Stipendiet får innehavas i tre år. Vid varje ledighet innestår stipen-
diet ett år. (1886.)

* SVENSSON-SJÖBERGS, 2 å 600 kronor. Utdelas till sådana studerande
i Uppsala, som äro födda i Jönköpings stad eller län och som utom för
flit och hedrande vandel utmärkt sig för mera grundliga insikter i huma-
nistiska vetenskaper eller teologi. Företräde tillkommer vid Uppsala uni-
versitet studerande avkomling till testators broder Anders Johan Svensson
och hans hustru. Om sådan släkting ej finnes tillkommer företrädesrätt
i första rummet den som genomgått Jönköpings läroverk och utmärker
sig för mera grundliga insikter i (teoretisk) filosofi, estetik eller teologi
och i andra rummet den, som uppfyller endera av nämnda förutsättningar.

Stipendiet tillsättes av Smålands nations inspektor i samråd med
seniorerna. Ovan nämnd släkting äger att åtnjuta hela stipendiebeloppet
intill 1,000 kronor och behålla stipendiet i 10 år. Finnes ej släkting utdelas
stipendiet varje vårtermin. Fonden förvaltas av drätselkammaren i Jön-
köping.

*THUNS, 1 å 750 kronor. Utdelas till i Småland född studerande, som
är 20 år och tre år studerat vid universitetet av vilken fakultet som helst

med undantag av den medicinska. Se vidare stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 60.

TINGSTENS, 1 å 248 kronor. Utdelas till sådan aktiv studerande vid
Smålands nation, som är född i Jönköpings län och genomgått minst de
två sista av studieåren vid därvarande elementarläroverk. För att erhålla
ifrågavarande stipendium fordras att hava tillhört Smålands nation i

minst två år och därunder idkat studier vid Uppsala universitet samt
att med flit och framgång hava bedrivit studierna, att äga en fast och
stadgad karaktär ävensom att vara i behov av understöd. Stipendiat utses

av nationens inspektor efter förslag av den nationsnämnd, som handlägger
stipendieärenden. Stipendiet utdelas varje vårtermin. (1932.)
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*GUSTAF WETTERS, 1 å 225 kronor. Utdelas till en mindre bemed-
lad, för gudsfruktan, sedlighet, flit och god fallenhet för studier känd
student av Smålands nation i Lund eller Uppsala — varannan gång i

Lund och varannan gång i Uppsala — som är född inom Växjö stift,

varit lärjunge vid Växjö eller Jönköpings allmänna läroverk och från

något av dessa läroverk fått studentbetyg, vunnit inträde i teologisk fa-

kultet och i sin ansökan om stipendiet tillkännagivit sin avsikt att efter

avslutade fakultetsexamina anmäla sig till ordination och prästerlig

tjänstgöring inom Växjö stift. Företrädesrätt till stipendiet hava de kom-
petenta sökande som äro släkt med donator doktor Gustaf Wetter eller

hans maka Augusta Carolina Wahlqvist. Stipendiet får uppbäras i två år.

Smålands nations seniorskollegium upprättar förslag på tre sökande, var-

efter stipendiat utses av domkapitlet i Växjö, som förvaltar fonden.

(1889.)

WIRSELLS, 1 å 350 kronor. Utdelas som understöd åt medellösa stu-

derande av Smålands nation för att underlätta deras strävanden att nå
det mål de åsyfta med sin vistelse vid universitetet. Stipendierna få ej

utdelas som premier åt dem, som genom redan avlagda akademiska kun-

skapsprov äga en mer eller mindre omedelbar utsikt till självförsörjning.

Stipendiet får uppbäras i två år. Större akademiska konsistoriet uppför
tre av de sökande på förslag, varefter Smålands nations ledamöter vid

sammanträde inför universitetets rektor utse stipendiat. Vid varje upp-

kommande ledighet skall stipendiet innestå ett år. (1864.)

WÄRENDS PREMIUM, 2 å 108 kronor. Utdelas den 7 maj två på var-

andra följande år åt en studerande av Smålands nation, som gjort sig

känd för gudsfruktan, flit och goda seder. Tredje årets ränta avsattes till

bildande av en besparingsfond för inrättande av nya premier eller

höjande av premiebeloppet efter nationens bestämmande. Nationens
nations- och kassakommittéer uppföra utan ansökan tre landsmän å för-

slag, varefter nationens inspektor utser innehavare av premierna bland

de föreslagna. Premiet kan två gånger tilldelas samma person. (1882.)

ÖDMANSKA FONDEN NR 1, 1 å 160 kronor. Utdelas vid slutet av varje

vårtermin och hösttermin till inom Småland födde, för goda seder, flit

och ordentlighet kända medlemmar av Smålands nation med företräde

vid lika kompetens i övrigt för behövande. Stipendiat utses av nationens

inspektor inom av nationsnämnden upprättat förslag. Sedan stipendium

två gånger utdelats, skall det innestå ett år. (1853.)

*ÖDMANSKA FONDEN NR 2. Räntan av denna fond utdelas vid varje

vårtermins slut till en eller två bland Smålands nations mest behövande,
i Småland födda medlemmar. Utdelningen sker av inspektor inom av na-

tionsnämnden upprättat förslag. Sedan stipendiet två gånger utdelats,

innestår det ett år. (1853.)
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*ÖDMANSKA FONDEN NR 3, 2 å omkring 200 kronor. Utdelas varje

år det ena vid slutet av vårterminen och det andra vid slutet av höst-

terminen till inom Småland födde, för goda seder, flit och ordentlighet

kända verkligt behövande medlemmar av Smålands nation. Stipendiater

utses av nationens inspektor och nationsnämnd. Stipendiet får uppbäras

i två år. Sedan stipendiet två gånger utdelats innestår det ett år. (1853.)

Göteborgs nation.

AHLBERGERS, 1 å 220 kronor. Utdelas växelvis med Södermanlands-

Närkes nation till teologie studerande, som bereder sig till inträde i den

svenska evangelisk-lutherska kyrkans tjänst och som genomgått Nykö-

pings eller »Göteborgs läroverk». Stipendiet får uppbäras i högst tre år.

(1893.)

*ALMÉNS, 1 å omkring 325 kronor. Utdelas till behövande medlem av

Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Nyckleby

eller i Solberga pastorat av Göteborgs stift. Nationens seniorskollegium

uppför samtliga kompetenta sökande i den ordningsföljd, vari de anses

förtjänta av stipendiet, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Sti-

pendiet får uppbäras i ett år.

JOH. ANDERSSONS I TAFLEBORD, 2 å 236 kronor. Utdelas till flitiga,

ordentliga och behövande vid Uppsala universitet studerande ynglingar,

som äro födda på Orust eller söner av där bosatta föräldrar med före-

trädesrätt för sådana, som äro från Tegneby församling. Göteborgs

nations inspektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter det större

akademiska konsistoriet utser stipendiat. Stipendierna få innehavas i två

år med ev. prolongation, efter årlig ansökan, i tre år. (1882.)

*EMMA ANDERSSONS. Utdelas som stipendier i jämna hundratal om
200 eller 300 kronor eftersom lämpligast synes till teologie studerande

vid universiteten inom riket, som ämna ingå i prästämbetet, med före-

träde för sådana, som ämna ingå i tjänst inom Göteborgs stift. Stipen-

dierna utdelas av Göteborgs domkapitel varje år till det antal domkapitlet

bestämmer. Göteborgs nations seniorskollegium upprättar ett förslag upp-

tagande alla sökande — jämväl från annan nation — i den ordning i

vilken de med hänsyn tagen till såväl behov av understöd som sedlig

vandel, flit och begåvning anses böra ifrågakomma. Stipendierna få upp-

bäras i två år. Fonden förvaltas av Göteborgs domkapitel. (1904.)

ANDRÉNS, 2 å 194 kronor. Utdelas utan föregående ansökan till stu-

derande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, ar-

betsamhet och rena seder giva de säkraste förhoppningar att i en fram-

tid kunna gagna vetenskapen och fäderneslandet. Nationens seniorer upp-

för vid inträffande ledighet tre på förslag, bland vilka nationens inspek-
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tor utser den mest förtjänte. Stipendiet får uppbäras så länge nationens

inspektor anser stipendiaten vara därav förtjänt och seniorerna icke in-

kommit med nytt förslag. (1873.)

*SELIM ARONSONS, 1 å omkring 330 kronor. Utdelas vid varje läsårs

slut till en behövande för flit, uppförande och kunskaper väl vitsordad

studerande, som är född i Hallands län med företräde i fall meriterna i

övrigt väga lika för den, som är född inom Halmstads pastorat. Utom

nämnda villkor gäller att rätt att ifrågakomma till detta stipendium till-

kommer studerande, som avlagt studentexamen vid Halmstads högre all-

männa läroverk, kvinnlig studerande frånsett var hon avlagt student-

examen, vilka äro inskrivna vid och idka studier vid något av rikets

universitet och högskolor, så vitt de ej vid den tid stipendiet kungöres

ledigt till ansökan varit studenter mer än två år eller förut innehaft detta

stipendium. Stipendiet sökes hos rektor vid Halmstads högre allm. läro-

verk. Lärarkollegiet vid nämnda läroverk förvaltar fonden och utser sti-

pendiat. Stipendiat kan två år få uppbära stipendiet. (1919.)

*MATHILDA BACHMANS, 1 å omkring 120 kronor. Utdelas vid varje

vårtermins slut till behövande och begåvad studerande, som avlagt stu-

dentexamen vid Uddevalla högre allmänna läroverk eller eljest tillhört

detta och vid något av rikets universitet med framgång fortsätter sina

studier med företräde för den, som idkar teologiska studier och har för

avsikt att bliva präst inom svenska statskyrkan. Fonden förvaltas av

lärarkollegiet vid nämnda läroverk. Vederbörande nations kollegium upp-

rättar ett förslag på tre av de sökande, varefter inspektor och lärarkolle-

giet vid nämnda läroverk i samråd utdela stipendiet. (1922.)

*BANKOWSKYS, 1 å omkring 300 kronor. Utdelas vid varje läsårs slut

av läroverkskollegiet i Halmstad, med möjlighet till ett års prolongation,

till behövande, för flit, uppförande och kunskaper väl vitsordad stu-

derande, som är född i Hallands län, med företräde, ifall meriterna i

övrigt väga lika, för den, som är född inom Halmstads pastorat. Stipendiet

sökes hos rektor vid högre allmänna läroverket i Halmstad.

*BARFOTHS, 1 å 92 kronor. Utdelas till studerande vid universiteten i

Uppsala och Lund från Halmstads högre allmänna läroverk av läroverks-

kollegiet därstädes efter förslag av Göteborgs nations seniorskollegium.

Stipendiet får innehavas de två eller tre första åren vid universitetet.

Fonden förvaltas av nämnda läroverk. (1839.)

BÖRJESSONS (äldre), 1 å 222 kronor och 1 å 148 kronor eller ev.

1 å 370 kronor. Utdelas till två ynglingar av Göteborgs nation, vilka vid

Uppsala universitet studera till den filosofiska graden och utmärka sig

för flit, skicklighet samt ett sedligt och gott uppförande med företrädes-

rätt för dem, som äro födda i Tanums eller Kville församlingar av Bo-

huslän. Anmäler sig docent som sökande och är i behov av understöd
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kunna båda stipendierna sammanslås till ett. Stipendiater utses av det
större akademiska konsistoriet efter förslag av nationens inspektor efter
samråd med nationens röstägande ledamöter. Stipendiet tillsättes för ett
år i sänder men kan av samma person efter förnyad ansökan bibehållas
i ytterligare två år. (1872.)

BÖRJESSONS NYARE, 1 å 250 kronor. Utdelas vid varje hösttermins
slut till studerande av Göteborgs nation av nationens inspektor efter det
nationens betygsutskott uppfört tre av de sökande på förslag. Stipendiet
innestår vart tredje år. (1876, 1888.)

*ARON BÖRJESSONS. Tre fjärdedelar av årsräntan utdelas till en eller
i framtiden flera teologie studerande från Halland, med företräde för den,
som är från Tölö församling. Medlemsskap av Göteborgs nation är ej före-
skrivet. Fonden förvaltas och stipendiat utses av domkapitlet i Göteborg.
(1919.)

6

*CARLANDERS, 1 å omkring 300 kronor. Utdelas till behövande stu-
derande av Göteborgs nation, som genom framgång i studier visat sig
vara synnerligen förtjänt av uppmuntran. Nationens seniorskollegium
upprättar förslag, inom vilket nationens inspektor utser stipendiat. Sti-
pendiet får uppbäras i två år med två års ev. prolongation. Stipendiet
kan även få användas som resestipendium. (1929.)

H. W. CARLSSONS, 4 å 178 kronor. Utdelas till vid Uppsala universitet
studerande inom Hallands län av där bosatta föräldrar födde, för flit och
sedlighet kände studerande. Stipendierna få uppbäras i fyra år. (1846.)

*DAHLGRENS, 1 å 1,200 kronor. Utdelas till mindre bemedlad, väl-
artad studerande av Göteborgs nation, som är född i Göteborgs och Bohus
län med företräde för den, som gått i skola i Uddevalla stad längre eller
kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes. Nationens
seniorskollegium uppför två av de sökande på förslag, varefter inspektor
utser en av de föreslagne till stipendiat. Stipendiet får uppbäras tre år
med möjlighet för stipendiat att efter förnyad ansökan erhålla stipendiet
för ett år i sänder under ytterligare tre år. (1913.)

*DICKSONSKA BOSTADSFONDEN. Av avkastningen användes en del
för hyresfri upplåtelse av ett rum i Göteborgs nationshus åt behövande
medlem av nationen. Rummet utdelas varje vårtermin av en nämnd be-
stående av andre kurator och nationens betygsutskott. Landsman som
innehar stipendierum kan få förlängd besittningstid en eller flera sånger.
(1874.)

*J. J. DICKSONS. Utgår antingen i form av hyresfria rum i nations-
huset eller i reda penningar till ledamöter av Göteborgs nation efter be-
stämmande av nationens inspektor och hedersledamöter. (1899.)
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* SYSTRARNA ERIKSSONS, utgå med belopp och antal, som bestäm-

mes av domkapitlet i Göteborg. Utdelas till teologie studerande av Göte-

borgs nationer i Uppsala (fch Lund och Hallands nation i Lund, som för-

klara sig ämna inträda i prästämbetet med företräde för dem, som hava

för avsikt att ingå i Göteborgs stift. Resp. nations seniorskollegium upp-

för de sökande på förslag i den ordning, i vilken de med hänsyn tagen

till såväl behov av understöd som flit, gott uppförande och framgång i

studier anses böra ifrågakomma. Göteborgs domkapitel förvaltar fonden

och utser stipendiater varje vårtermin. Stipendiet kan få innehavas under

två på varandra följande år. (1924.)

EWERLÖFS, 1 å 52 kronor. Utdelas efter förslag av Göteborgs nations

inspektor av det större akademiska konsistoriet i slutet av varje vårter-

min till en obemedlad, genom goda seder och berömliga studier värdig

studerande av »Göteborgska samhället» (-Göteborgs nation). (1842.)

E. FLYGARES JULGÅVA, 1 å 216 kronor och 2 å 156 kronor. Utdelas

vid varje hösttermins slut av större akademiska konsistoriet till tre obe-

medlade, arbetsamma studerande, företrädesvis från norra Bohuslän el-

ler av Västmanlands-Dala nation. Äro flera sökande från norra Bohuslän

jämställda äger bland dem sökande från Strömstad företräde. Samma

person kan högst tre gånger tilldelas stipendiet. (1875.)

FRANSENS, 2 å 226 kronor. Utdelas till behövande studerande, före-

trädesvis av Göteborgs och Kalmar nationer. Stipendierna få innehavas

i ett år. (1864.)

*GYLLENSTÉENS ÄLDRE. Utdelas vid slutet av varje vårtermin efter

förslag av nationens seniorskollegium av kollegiet vid Hvitfeldtska högre

allmänna läroverket i Göteborg till behövande ynglingar, som efter ge-

nomgången kurs och studentexamen vid nämnda läroverk fortsätta stu-

dierna vid Uppsala universitet. Fonden förvaltas av nämnda läroverks-

kollegium. (1875.)

*GYLLENSTÉENS NYARE. Utdelas vid slutet av varje vårtermin efter

förslag av nationens seniorskollegium av kollegiet vid Hvitfeldtska högre

allmänna läroverket till medellösa studerande, som genomgått nämnda

läroverk och avlagt studentexamen å latinlinjen. Fonden förvaltas av

nämnda läroverkskollegium. (1899.)

*GYLLENSTÉENS NYARE. Utdelas vid slutet av varje vårtermin efter

förslag av nationens seniorskollegium av kollegiet vid Vasa högre all-

männa läroverk i Göteborg till behövande studenter, som genomgått

nämnda läroverk. Fonden förvaltas av nämnda läroverks kollegium.

(1899.)

*GÖTEBORGS NATIONS JUBELSTIPENDIEFOND, 2 å 1,050 kronor. Ut-

delas till synnerligen förtjänta studerande av Göteborgs nation, som
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därav äro i behov. Nationens betygsutskott uppgör förslag till stipendium,
varefter nationens inspektor inom förslaget utser stipendiat. När syn-
nerliga skäl föreligga kan en stipendiat tilldelas båda stipendierna. Sti-
pendierna utdelas i två år och får av samma stipendiat ej uppbäras mer
an sammanlagt fyra år. Stipendiet kan med inspektörs medgivande få
användas som resestipendium. (1920.)

HALLBERGS, se stipendier för studerande i allmänhet, sid. 34.

A. P. HEDBERGS, 1 å 414 kronor eller 2 å 206 kronor efter bestäm-
mande av Göteborgs nation. Utdelas av Göteborgs nation till studerande,
som äro födda inom Kinds härad och hava fyllt 20 år. Stipendiet upp-
bares i två år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder, dock
sammanlagt högst fem år. (1882.)

*HVITFELDTS å 750 kronor. Utdelas årligen till mindre bemedlade stu-
derande vid rikets universitet och högskolor, som hava genomgått i Göte-
borgs och Bohus län förlagt gymnasium och äro födda inom Göteborgs
stift eller av föräldrar, som voro där boende och mantalsskrivna, då den
studerande första gången inträdde som lärjunge vid läroverk inom stif-
tet. Stipendieinrättningens kuratorer utse stipendiater efter förslag av
Goteborgs nations inspektor och seniorskollegium. Fonden förvaltas av
Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen i Göteborg. (1664 och 1694.)

*ANDREAS JACOBSSONS, 1 å omkring 75 kronor. Utdelas årligen till
mindre bemedlad välartad yngling som vid universitet eller högskola
förbereder sig till prästämbetet och som ingår som präst i Göteborgs
stift samt är född och boende inom Ljushults församling eller om där
född eller boende ej finnes till sådan studerande från Sexdrega pastorat
eller Kinds härad. Göteborgs domkapitel förvaltar fonden och utser sti-
pendiat. Stipendiet får innehavas intill dess stipendiaten prästvigts dock
högst fyra år. (1924.)

'

*KINDS HÄRADS, 2 å lägst 100 kronor. Utdelas varje termin till stu-
derande, född i Kinds härad med företräde för teologie studerande.

O. S. KJELLINS, 4 å 900 kronor. Utdelas av teologiska fakulteten till
fyra manliga teologie studerande, vilka särskilt beflita sig om praktisk
teologi och i synnerhet kateketik med företräde bland annat för dem,
som äro födda i Göteborgs stift. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 38.

*KOLLEKTSTIPENDIER å 200 å 300 kronor och lägst 100 kronor. Ut-
delas till studerande i allmänhet under vårterminerna och till teologie
studerande under höstterminerna. Göteborgs nations seniorskollegium
upprättar förslag, upptagande de sökande i den ordningsföljd, i vilken
de med hänsyn tagen till såväl behov av understöd som flit, gott upp-
förande och framgång i studier anses böra ifrågakomma, varefter Göte-
borgs domkapitel utser stipendiater.
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SOPHIE LANGS, 1 å 240 kronor. Utdelas av medicinska fakulteten för

ett år i sänder till en välförtjänt medicine studerande, företrädesvis av
Göteborgs nation. Fortsatt åtnjutande av stipendiet fordrar varje år för-

nyad ansökan, som prövas i förhållande till andra ansökningar. Stipen-
diet får icke av samma person innehavas längre än fem år och utan att

högre examen avlägges längre än tre år. (1898.)

*HANS OCH AUGUSTA LARSSONS, 1 å omkring 500 kronor. Utdelas
till förtjänt, medellös studerande tillhörande Göteborgs nation. Natio-

nens seniorskollegium uppför tre kompetenta landsmän å förslag, var-

vid även icke sökande kan upptagas å förslaget. Av de föreslagna utser

nationens inspektor stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år.

L. V. LEVINS, 3 å 300 kronor. Utdelas till flitiga och fattiga studerande
helst av testators, Lorentz Victor Levins släkt men om sådana ej finnas

av Göteborgs nation. Om släkting före den 15 oktober resp. 1 mars an-

mäler sig önska stipendium skall den oskylde, som längst innehaft sti-

pendiet, avstå stipendiet och detta kungöras ledigt. Göteborgs nations in-

spektor uppför tre av de sökande på förslag, varefter större akademiska
konsistoriet utser stipendiat. Stipendierna få uppbäras i tre år. (1879.)

LIGNELLS, 1 å 158 kronor. Utdelas till en behövande samt både till

uppförande och ådagalagd flit i studier väl känd studerande tillhörande

Göteborgs nation. Nationens betygsutskott uppför tre av de sökande på
förslag, varefter nationens inspektor utser en av de föreslagna till sti-

pendiat. Stipendiet uppbäres i ett år med en eller högst två terminers
prolongation enligt avgörande av inspektor efter yttrande av betygsut-

skottet. (1846.)

HANS LINDS, 2 å 96 kronor. Utdelas till släktingar till postmästaren
Hans Lind eller om sådana ej finnas till behövande flitiga och sedliga
studerande, födda i Bohuslän. Göteborgs nations inspektor uppför tre av
de sökande på förslag, varefter stipendiat utses av det större akademiska
konsistoriet. Stipendiet får uppbäras i tre år. Vill släkting göra anspråk
på stipendiet har han att anmäla detta före den 15 oktober resp. 1 mars
och den oskylde, som längst innehaft stipendiet, har då att avstå detta.

Släkting må utan hinder av att han tidigare innehaft stipendium efter

ny ansökan erhålla detsamma. (1889.)

*JOHN LUNDBERGS, 1 eller flera å 90 kronor. Utdelas av Göteborgs
nations seniorskollegium varje hösttermin till studerande av Göteborgs
nation, som genom flit, begåvning, rena seder och ett fosterländskt sinne-

lag i gammaldags god mening, särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran
med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg

eller Skrea församling.

*A. W. MYHRBERGS, 2 å omkring 215 kronor, utdelas till förtjänta

medlemmar av Göteborgs nation. Det ena är avsett för sådana studerande,
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som med framgång idkar studier i romerska och grekiska språken, var-

vid bland kompetenta sökande den kunnigaste utses utan avseende å

förmögenhetsvillkor med företräde för den som i grekiska språket äger

framstående kunskap och ämnar att promoveras till filosofie doktor. Det

andra stipendiet är utan närmare begränsningar avsett för studerande

av Göteborgs nation, varvid bland kompetenta sökande den kunnigaste

utväljes med fäst avseende jämväl vid förmögenhetsvillkor, dock att med
testator, läroverkskollegan i Marstrand Adolf W. Myhrberg besläktade

studerande och framför övriga sådana medlemmar av släkten Myhrberg

äga ovillkorligt företräde. Göteborgs nations seniorskollegium utser sti-

pendiater. Stipendierna få uppbäras i tre år. (1887.)

*NOREENS JULGÅVA, 1 å omkring 200 kronor. Utdelas varje år i de-

cember av Göteborgs nations inspektor, sedan nationens betygsutskott

uppfört tre nationsmedlemmar på förslag. Innestår vart tredje år. (1902.)

*INGA KAJSA PETTERSSONS, 1 eller flera stipendier utdelas varje

hösttermin av Göteborgs domkapitel till sådana teologie studerande vid

universiteten i riket, som ämna ingå i prästämbetet, med företräde för

dem, som äro födda i Kungsbacka stad eller Fjäre härad samt ämna ingå

i tjänst inom Göteborgs stift. Före bortgivandet av stipendierna skall

Göteborgs nations seniorskollegium avgiva förslag, som godkännes av in-

spektor, varvid yttrande bör avgivas rörande de föreslagnas medellös-

het, sedliga vandel, flit och begåvning för studier. Göteborgs domkapitel

förvaltar fonden. (1918.)

O. OCH A. PLATINS, 1 å 370 kronor. Utdelas till studerande av Göte-

borgs nation, vilka gjort sig väl kända för flit och begåvning och som
äro i behov av sådant understöd. Stipendiat utses av nationens inspek-

tor efter förslag av seniorskollegiet. Stipendiet uppbäres i två år. Sö-

kande som tidigare innehaft stipendiet kan ånyo ifrågakomma men äger

ej på denna grund företräde framför andra sökande. (1910.)

RHEDINS, 1 å 380 kronor. Utdelas till en behövande yngling, född an-

tingen inom Vätle härad av Älvsborgs län eller inom Tjörns härad av

Bohus län, varvid vid lika meriter studerande, född inom Vätle härad

har företräde. Därjämte har den som idkar teologiska studier för in-

träde i prästämbetet företrädesrätt. Finnes ej studerande med nu nämnda
meriter skall stipendiet stå ledigt ett år och därefter tilldelas annan med-

lem av Göteborgs nation dock med företräde för teologie studerande.

Stipendiat utnämnes av större akademiska konsistoriet efter yttrande av

Göteborgs nation. (1860.)

ELISE RUBENSSONS, f. n. 1 å 1,120 kronor. Utdelas till synnerligen

begåvad för flit och goda seder känd, behövande studerande av Göte-

borgs nation med företräde för sådan tillhörande filosofiska, juridiska

eller medicinska fakulteterna samt bland lika meriterade, för sådan, som
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är uppfödd i staden Göteborg. Göteborgs nations betygsutskott uppför

tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipen-

diat bland de föreslagna. Stipendiat äger behålla stipendiet i två år samt

efter förnyad ansökan ytterligare två år samt då synnerliga skäl före-

ligga ytterligare ett till två år. Stipendiet kan även få uppbäras vid studier

å utrikes ort. (1880.)

SKARSTEDTS, 1 å 270 kronor. Utdelas till studerande av Göteborgs

nation helst teolog. Stipendiet får uppbäras i två år. Vid varje ledighet

skall det innestå ett år till fondens förstärkning. (1877.)

A. N. SUNDBERGS, 1 å 180 kronor. Utdelas till fattig och flitig teologie

studerande av Göteborgs nation. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 57.

* SVENSSONS, 1 å omkring 750 kronor. Utdelas till behövande docent i

»någon av de världsliga fakulteterna, som är född i Göteborg eller dess om-

råde .samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad».

Göteborgs nations seniorer utse stipendiat. Stipendiet utdelas för ett år

men förutvarande innehavare kan efter årligen förnyad ansökan få sti-

pendiet på nytt. (1881.)

*TOLLS, 1 å 150 kronor. Utdelas till medellös, sedig och flitig yng-

ling, som genomgått Halmstads läroverk och studerar vid något rikets

universitet. Stipendiet utdelas i december efter förslag av Göteborgs

nations seniorskollegium av läroverkskollegiet i Halmstad, som förvaltar-

fonden. Stipendiet får innehavas i två år. (1855.)

WALLBERGS, 2 å 236 kronor. Utdelas till medellösa eller mindre be-

medlade teologie studerande av Göteborgs nation, som äro födda inom

Göteborgs stift med förmånsrätt för dem, som vid födelsen tillhörde

Frillesås eller Värö pastorat eller Falkenbergs stadsförsamling eller, som

födde inom annan församling av Göteborgs stift, haft sina föräldrar un-

der längre tid stadigt bosatta inom någon av nämnda orter. Stipendiet

får uppbäras i tre år. (1874.)

*ALBERT WALLINS, 1 å omkring 1,000. kronor. Utdelas till mindre be-

medlad medlem av Göteborgs nation, som tillhör medicinska eller filo-

sofiska fakulteten och som sedan minst två år är medlem av nationen.

Nationens seniorskollegium uppför tre på förslag bland vilka inspektor

utser stipendiat. Stipendiet utdelas för ett år och kan innehas av samma
stipendiat i högst tre år. (1948.)

AUGUST WALLINS, 1 å 366 kronor. Utdelas till mindre bemedlad, i

Göteborg född yngling, som efter därstädes avlagd studentexamen och

inskrivning i Göteborgs nation bedriver sina studier vid medicinska fa-

kulteten i Uppsala sedan minst två år. Medicinska fakulteten utser sti-

pendiat. Stipendiet får innehavas i fem år. (1931.)
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OLOF OLOFSSON WIJKS MINNE, 1 å 1,450 kronor. Utdelas till syn-
nerligen begåvad, för flit och goda seder känd, behövande studerande av
Göteborgs nation. Nationens betygsutskott uppför tre av de sökande på
förslag, varefter inspektor utser stipendiat bland de föreslagna. Stipen-
diet får uppbäras i tre år med ett års prolongation efter förnyad an-
sökan, om synnerligen giltiga skäl föreligga. Om stipendiat visar försum-
lighet i studier eller kommer i sådana förändrade ekonomiska villkor,
att han icke längre anses böra komma i åtnjutande av stipendiet äger
betygsutskottet föreslå inspektor att besluta om stipendiets ledigförkla-
rande. Stipendiat äger under högst halva den tid han innehar stipendiet
bedriva studier å utrikes ort efter medgivande av nationens inspektor.
Vid inträffad ledighet skall stipendiet innestå under en termin för fon-
dens förstärkande. (1896.)

AF WINGÅRDS, 1 å 56 kronor. Utdelas till studerande av Göteborgs
nation, som studerar på filosofiska graden eller ämnar bliva präst. Natio-
nens seniorer och juniorer upprätta förslag på tre nationsmedlemmar
och ärkebiskopen utnämner en av de föreslagna till stipendiat. Stipen-
diet får innehavas i tre år men avträdes dessförinnan om stipendiaten av-
lagt filosofisk grad eller prästvigts. (1849.)

Kalmar nation.

APPELTOFFTS, 1 å 264 kronor. Utdelas till vid Uppsala universitet
och Kalmar nation inskriven studerande från Kalmar stad, i andra hand
från övriga delar av Kalmar län, som utmärkt sig för flit, ordning, goda
seder och framstående duglighet samt utpräglade anlag för universitets-
studiers bedrivande. Stipendiat utses av en tremannanämnd bestående
av nationens inspektor, förste kurator och en av nationsmedlemmarna
utsedd ledamot. Stipendiat utses för ett år i sänder, sammanlagt högst
sex år. (1936.)

*BERGQVISTS, 2 å 188 kronor. Utdelas till behövande, flitig och med
anlag för studier begåvade studerande vid universiteten i Uppsala och
Lund, som genomgått Kalmar högre allmänna läroverk med företräde för
studerande vid universitetet i Lund. Förvaltas av donationsfondsdelega-
tionen vid Kalmar läroverk, som utdelar stipendierna. Stipendierna få

uppbäras i ett år och få i regel behållas i tre år. (1872.)

*BJÖRKMANS. Utdelas till två fattiga studerande torpare- eller bond-
barn. Stipendierna få uppbäras hela studietiden. Fonden förvaltas av
donationsfondsdelegationen vid Kalmar läroverk.

* COLLINS, 1 å 210 kronor. Utdelas till för kunskap, flit och rena seder
vitsordad medellös yngling vid avgången från Kalmar högre allmänna
läroverk till universitet med företrädesrätt för släkting till donator
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stadskamreraren i Kalmar E. Collin. Läroverkskollegiet vid nämnda läro-

verk utser stipendiat och bestämmer huru lång tid stipendiet får upp-

bäras. (1880.)

*DAHMS, minst två, tillsammans utgörande 1/10 av årliga avkastningen

från Dahmska donationen till Kalmar stad, f. n. två å 600 kronor och två

å 370 kronor. Utdelas till ordentliga och hoppgivande studenter vid

svenskt universitet, födda i Kalmarorten. Fonden förvaltas av drätsel-

kammaren i Kalmar. Lärarkollegiet vid Kalmar högre allmänna läroverk

utser stipendiater. Stipendierna få innehavas i fyra år. (1880.)

*DE MORNAYS, 1 å 75 kronor. Utdelas till studerande, som utgått från

Kalmar läroverk. Fonden förvaltas av donationsfondsdelegationen vid

nämnda läroverk, som utser stipendiat. Stipendiet får uppbäras under

hela studietiden. (1610.)

*ENANDERS, 2 å omkring 65 kronor. Utdelas årligen till behövande,

flitiga medlemmar av Kalmar nation, som icke avlagt akademisk examen,

varvid teologisk-filosofisk examen ej utgör hinder för erhållande av sti-

pendiet. Samma studerande kan tilldelas båda stipendierna. Nations-

nämnden utser stipendiater, varvid jämväl suppleanterna äga rösträtt.

*ENGMANS, 2 å 230 kronor. Utdelas till obemedlade vid Uppsala uni-

versitet studerande ynglingar, som beslutat ägna sig åt prästerliga kallet

inom förutvarande Kalmar stift. Fonden förvaltas av donationsfondsdele-

gationen vid Kalmar läroverk, som utser stipendiater. Stipendierna få upp-

bäras i tre år. (1880.)

*FAGERSTRÖMS, 1 å 35 kronor. Utdelas årligen till behövande, flitig

studerande av Kalmar nation, varvid huvudvikten bör läggas på det eko-

nomiska behovet. Nationens inspektor utser stipendiat efter förslag av

nationsnämnden. (1932.)

FRANSENS, 2 å 226 kronor. Utdelas till behövande studerande före-

trädesvis av Göteborgs och Kalmar nationer. Stipendierna få uppbäras

ett år.

* GUSTAF-ADOLFSSTIPENDIERNA, 2 å 300 kronor. Utdelas till mindre

bemedlade för sedlighet, flit och goda kunskaper kända vid födelsen till

Kalmar stad hörande studerande, som efter fullbordad lärokurs vid

Kalmar högre allmänna läroverk fortsätta sina studier vid universitet

eller högskola. Stipendierna utdelas av lärarkollegiet vid Kalmar högre

allmänna läroverk jämte fyra av stadsfullmäktige i Kalmar utsedde.

Stipendierna få uppbäras i tre år med ev. tre års prolongation efter

varje år förnyad ansökan. Fonden förvaltas av drätselkammaren i Kalmar.

(1866.)
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KALMAR NATIONS JUBELSTIPENDIUM, 1 å 230 kronor. Utdelas till

studerande av Kalmar nation, som är född inom förutvarande Kalmar
stift. Större akademiska konsistoriet uppför tre av de sökande på förslag,
varefter nationen vid sammanträde inför dess inspektor genom sluten
omröstning utser stipendiat. Stipendiet får innehavas i tre år. (1878.)

*KOLLEKTSTIPENDIER, ett för teologie studerande och ett för stu-

derande i allmänhet. Utdelas till förtjänta studerande, födda inom Växjö
stift tillhörande församlingar av Kalmar län. Sökande till stipendiet för
teologie studerande skall förbinda sig att inträda som präst i Växjö stift.

Växjö domkapitel utser stipendiater efter yttrande av Kalmar nations
inspektor och nationsnämnd.

'LINDBÄCKS, 2 å 70 kronor. Utdelas till hjälp för två medellösa och
fattiga gymnasister, då de efter fullbordade studier vid Kalmar högre
allmänna läroverk begiva sig till universitet med företräde för dem, som
ämna bliva läkare eller präster. Fonden förvaltas av donationsfonds-
delegationen vid Kalmar läroverk, som utdelar stipendierna. (1828.)

LINDEBERGS, 1 å kronor 49:50. Utdelas med visst företräde för stu-

derande från Västervik och bland sådana för dem, som tillhöra Kalmar
nation. Får uppbäras i tre år. Se vidare stipendier för studerande i all-

mänhet, sid. 40.

*JOHANNES PETTERSSONS, 1 å omkring 700 kronor. Utdelas av teo-

logiska fakulteten till behövande teologie studerande född inom Växjö
stift. Stipendiet får uppbäras i ett år med ev. ett års prolongation. Se i

övrigt stipendier för studerande i allmänhet, sid. 46.

* SANDBERGS, 3 å 50 kronor. Utdelas till för flit och dygd kända fat-

tiga studerande av Kalmar nation i Uppsala eller Lund. Förvaltas av
donationsfondsdelegationen vid Kalmar läroverk. Stipendierna få upp-
bäras i fyra år. (1789.)

*SILJESTRÖMS, 1 å omkring 360 kronor. Utdelas halvårsvis av Kal-
mar nations seniorskollegium till hjälpbehövande och lovande studerande
inom nationen, som under minst två terminer varit inskriven i nationen.
Stipendiet får tilldelas samma person högst två gånger. (1934.)

*SJÖBRINGS, 1 å 130 kronor. Utdelas till behövande ynglingar vid
deras avgång till universitetet för att bereda sig för prästämbetet för
tjänstgöring inom Kalmar stift, eller i brist på sådan abiturient för yngre
studerande vid universitetet. Fonden förvaltas av donationsfondsdelega-
tionen vid Kalmar läroverk, som utser stipendiat. Stipendiet får upp-
bäras i högst tre år.

* SJÖSTRANDS, 1 å 98 kronor. Utdelas varje år vid vårterminens slut

till någon från Kalmar läroverk efter avlagd studentexamen utgången,
genom kunskaper och goda seder framstående behövande yngling, som
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under läsåret idkat studier vid Uppsala universitet. Fonden förvaltas av

rektor och läroverkskollegiet vid Kalmar högre allmänna läroverk. Sti-

pendiat utses av läroverkskollegiet efter yttrande av nationsnämnden vid

Kalmar nation. Samma stipendiat kan få behålla stipendiet i två eller

tre år. (1884.)

*THUNS, 1 å 750 kronor. Utdelas till fattig studerande, född i Småland,

som är 20 år och minst tre år studerat vid universitetet av vilken fakultet

som helst utom den medicinska. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 60.

TRANÉRS S. K. VERSSTIPENDIER, 4 å omkring 400 kronor och 1 å

200 kronor. Utdelas till ynglingar vid Kalmar eller Linköpings gymnasier

eller i brist på kompetenta sökande därifrån, till ynglingar från andra

gymnasier i riket. Stipendierna få behållas under hela gymnasietiden och

tre å fyra år vid universitetet allt under vissa villkor angående författande

av latinska vers. Se vidare stipendier för studerande i allmänhet, sid. 61.

*WIJKS, 4 å 150 kronor. Utdelas till skickliga och gott hopp givande

fattiga ynglingar vid Kalmar gymnasium, före eller vid den tid, då de

äro färdiga att resa till universitetet i Uppsala eller Lund, helst till fat-

tiga prästsöner av »Kalmar stift». Fonden förvaltas av donationsfonds-

delegationen vid Kalmar läroverk, som utser stipendiater. Stipendierna

få uppbäras under hela stipendietiden. (1822.)

Värmlands nation.

ALSTERRLADS, 1 å 212 kronor. Utdelas till studerande värmlänning

med ovillkorlig förmånsrätt för någon Lagergren, född vid Liljendal i

Näsrämen. Värmlands nations inspektor uppför tre av de sökande på
förslag, varefter det större akademiska konsistoriet utser en av de före-

slagna till stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år men förmånsbe-

rättigad stipendiat får åtnjuta det så länge han studerar i Uppsala. (1870.)

CHRISTINA RERGGRENS, 1 å 114 kronor. Utdelas utan ansökan till

i teologiska fakulteten inskriven allvarlig yngling, som vid universitetet

vistas för att bereda sig till kyrkans tjänst och är i behov av sådant un-

derstöd med företräde för dylik studerande av Värmlands nation. Teo-

logiska fakulteten utser stipendiat. Vid tillsättningen bör avseende icke

fästas vid längre eller kortare vistelse vid universitetet eller vid högre

eller lägre betyg i avlagda examina utan allenast vid av fakulteten känt

verkligt kristligt allvar, varav antagas kan att stipendiaten en gång bör

bli en i sann mening nitisk och hälsosam lärare i vår svenska kyrka.

Stipendiet får uppbäras i ett år men fakulteten kan medgiva samma sti-

pendiat ytterligare ett eller två års prolongation. (1875.)

P. G. RERGGRENS, 2 å 192 kronor. Utdelas till medellösa, välkända

och arbetsamma studerande av Värmlands nation, i främsta rummet
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sådana som ägna sig åt prästämbetet. Stipendiater utses varje år av natio-
nens inspektor och stipendienämnd. Stipendierna kunna ånyo tilldelas

tidigare innehavare. (1865.)

BERGII, 1 å 370 kronor. Utdelas till sådan medlem av Värmlands
nation, som är släkting till brukspatronen C. O. Bergius på Håkansbol
med företräde för den släkting, som är mest behövande, om han tillika

genom goda seder och väl vitsordade kunskaper är därav förtjänt. Fin-
nes ej någon släkting lägges räntan till fondens kapital. Stipendiet får upp-
bäras i fyra år med två års prolongation, om ej annan släkting anmäler
sig. (1844.)

BJURZONS, 3 å 400 kronor, 1 å 200 kronor. Utdelas till medellösa stu-
derande av Värmlands nation, som icke fyllt 25 år och har varit in-
skrivna vid universitetet och nationen minst en termin. Nationens
kuratorer och seniorer skola yttra sig angående de sökande och den
ordning i vilken de böra ifrågakomma, varefter inspektor avger ytt-
rande till det större akademiska konsistoriet, som utser stipendiater.
Stipendierna få uppbäras i fyra år. Efter varje fyraårsperiod skola sti-

pendierna stå lediga ett år för fondens förökande. Avgår stipendiat, sedan
han innehaft stipendiet tre år, skall även det fjärde årets stipendiebe-
lopp besparas. Avgår han tidigare utses ny stipendiat för återstoden av
fyraårsperioden. (1880.)

BRATTSTRÖMS, 2 å 356 kronor. Utdelas till behövande studerande av
Värmlands nation. Stipendierna få uppbäras i tre år. (1917.)

BRINCKS, 1 å 186 kronor. Utdelas till flitig och ordentlig medlem av
Värmlands nation med företrädesrätt för testator änkefru Josefine
Brincks i Karlstad arvingar och efterkommande. Stipendiet uppbäres i

ett år. (1901.)

BYSTRÖMS, 1 å 456 kronor. Utdelas till studerande från Värmland,
som gjort sig känd för hedrande vandel och goda anlag för studier och
bedriver dessa inom till juridiska, medicinska eller filosofiska fakulteterna
hörande ämnena eller ägnar sig åt utövning av skön konst. Stipendiet får
uppbäras i tre år med möjlighet till sammanlagt tre års förlängning. Sti-

pendiat får icke tillhöra romersk-katolska kyrkan. (1871.)

*ERIK DAHLSTRÖMS, 1 å 350 kronor. Utdelas till behövande, för flit,

ordentlighet och hedrande uppförande känd medlem av Värmlands
nation med företräde i första rummet för medlem av donator, härads-
skrivare Eric Dahlströms släkt och i andra rummet för studerande från
Filipstad med nyssnämnda egenskaper. Stipendiat utses av nationens sti-

pendienämnd. Stipendiet får innehavas i tre år.

*VON EGHSTEDTS, 2 å 140 kronor. Utdelas till medellösa ynglingar,
som tagit studentexamen vid Karlstads högre allmänna läroverk och äro
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kända för sedlighet, flit och goda kunskaper samt tillhöra teologisk eller

filosofisk fakultet vid något av rikets universitet. Karlstads domkapitel
utser stipendiater. Stipendierna få uppbäras i två eller tre år. Fonden
förvaltas av Karlstads domkapitel. (1875.)

*RICHARD EDGRENS, 1 å 230 kronor. Utdelas av Värmlands nations
stipendienämnd som hyresbidrag för ett rum i nationens studenthem till

nationsmedlem med god studiebegåvning och i behövande omständig-
heter. Stipendiat får innehava stipendierummet i tre år.

*LARS EDGRENS OCH HANS MAKA KATARINA RERGERS MINNE. Av
fondens ränta utdelas av Karlstads domkapitel understöd åt behövande,
välartade och hoppgivande manliga eller kvinnliga ättlingar till nämnda
makar för utbildning vid läroverk, högskolor eller politiska utbildnings-

anstalter. Vid val mellan flera lika berättigade släktingar skall företräde
tillerkännas den som ådagalagt håg och fallenhet för studium av klas-

siska språk eller utbildas för prästämbetet. Släkting får innehava stipen-

diet i fem år eller längre enligt domkapitlets bestämmande. Anmäler sig

icke släkting som sökande får stipendiet för ett år tilldelas behövande
teologie studerande av Värmlands nation, som ämnar som präst inträda
i Karlstads stift. Stipendium ur denna fond får ej utgöra hinder för inne-

hav av annat stipendium. Fonden förvaltas av Karlstads domkapitel.
(1919.)

*ELFDALII STIFTSFONDS, 1 å 45 kronor. Utdelas av Karlstads dom-
kapitel till studerande vid universitetet, som förklarar sig villig att efter

avlagda examina som präst inträda i Karlstads stifts tjänst. Stipendiet
får innehavas i ett år. Fonden förvaltas av Karlstads domkapitel. (1930.)

*FRYXELLS, 1 å 100 kronor. Utdelas till en för skicklighet och goda
seder vitsordad student av Värmlands nation med företräde för medlem-
mar av Fryxellska släkten. Stipendiet får uppbäras i tre år. Fonden för-

valtas av Fryxell-Langenskiöldska direktionen i Karlstad. (1840.)

*FÖRENINGEN »NATIONEN OCH HEMRYGDENS» STIPENDIEFOND.
Stipendium utgår för beredande av hyresnedsättning. Nationens stipendie-

nämnd uppför tre av de sökande, varefter föreningens styrelse före vår-

terminens utgång utser stipendiat inom eller utom förslaget. Stipendiet

får innehas sammanlagt tre år.

C. F. GEIJERS, 1 å 74 kronor. Utdelas till fattig teologie studerande
av Värmlands nation, som »visat håg för botanik och medicinalvetenska-

pen angående allmänna sjukdomars kännande och botande». Stipendiet

får uppbäras i tre år. Större akademiska konsistoriet uppför tre sökande

på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. (1794.)

10-506358
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*REINH. OCH GERTRUD GEIJERS, 1 å 500 kronor. Utdelas till en i

Värmland född behövande medlem av Värmlands nation, eller en be-

hövande medlem av eller härstammande från släkten Geijer även om
denne ej är född i Värmland. Stipendiet utdelas av nationens inspektor

och kuratorer efter yttrande av stipendienämnden. Stipendiet får upp-

bäras ett år. (1915.)

GEIJER-WAERNS, 1 å 600 kronor. Utdelas som studiehjälp åt därav
synnerligen förtjänta studerande av Värmlands nation med företräde obe-

roende av nation till och med utgången av år 1960 för ättlingar av stats-

rådet Jonas Waern, ryttmästaren Carl G. R. Geijer och professorn K. R.

Geijer. Nationens inspektor och stipendienämnd uppföra tre av de sö-

kande på förslag, varefter inspektor i det större akademiska konsistoriet

utser en av de föreslagna till stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år

med ett års prolongation, om stipendiaten genom avlagda kunskapsprov
visat sig därav förtjänt. (1911.)

GROTH-SCHUBERTS, 1 å 338 kronor. Utdelas till studerande av Värm-
lands nation men med företrädesrätt, oberoende av nation, för släkting

till donatorerna professorn Carl Magnus Groth och hans hustru Elin

Mathilda Charlotta Groth, född Schubert. Nationens inspektor uppför
utan föregående ansökan tre på förslag, varefter på allmän nationssam-

mankomst väljes en av de föreslagna till stipendiat. Stipendiet får inne-

havas till dess stipendiaten avslutat sina akademiska studier, dock högst

fem år. Om släkting anmäler sig önska erhålla stipendium skall oskyld

innehavare därav frånträda sitt stipendium senast inom två år efter det

släkting anmält sig och denne då tillträda stipendiet under förutsättning

att han under de två åren bedrivit studier vid universitetet. (1896.)

GUDMUNDIFONDENS, 1 å 1,000 kronor. Utdelas till behövande med-
lemmar av Värmlands nation, i första rummet till teologie studerande,

som ämna utbilda sig till präster, i andra rummet till filosofie stude-

rande, som ämna beträda elementarläroverkslärarebanan. Vid utdelande

av stipendiet skall avseende icke blott fästas vid examensmeriter utan

lika mycket till huruvida sökande kan anses ingiva goda förhoppningar,

så att stipendiet må kunna komma en lovande yngling till godo redan
vid början av hans studietid. Stipendiet får innehavas under tre år samt
efter för varje år förnyad prövning under den längre tid, som stipendia-

ten för sina studiers fullbordande behöver, dock ej längre tid än sam-
manlagt tio år. (1923.)

*HAMBERG-LUNDSTRÖMS, 1 å 400 kronor. Utdelas till obemedlad,

begåvad yngling, som genomgått Karlstads högre allmänna läroverk och

efter där avlagd studentexamen ämnar vid något av rikets universitet

fortsätta sina studier inom juridisk, medicinsk eller filosofisk fakultet.

Stipendiet innestår tills 3/4 av räntan uppgår till 400 kronor. Kompetent
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sökande är den som avlagt studentexamen inom ett år före stipendiets

ledigförklarande. Stipendiet får innehavas i tre år. Fonden förvaltas av

Karlstads domkapitel, som utser stipendiat. (1885.)

HEDRÉNS, 1 å 78 kronor. Utdelas till behövande teologie studerande

av Värmlands nation. Teologiska fakulteten upprättar förslag, varpå

biskopen i Karlstad utser stipendiat. Stipendiet får innehavas samtidigt

med andra stipendier mindre än detta och får uppbäras i tre år med ett

års ev. prolongation. (1848.)

*HEMBYGDSGÅVAN. Utgår med belopp och antal, som av nationens

förvaltningsnämnd för varje år beslutas, och utdelas till behövande stude-

rande, vilka tillhöra Värmlands nation och genom ådagalagt flit och fram-

gång i studier gjort sig därav förtjänta. Nationens stipendienämnd utser

stipendiat. Stipendiet tillsättes för ett år men kan utan särskild ansökan

prolongeras för ett år i sänder under tre år.

*HOLMQUISTS JULGÅVA, 1 å 25 kronor. Utdelas årligen vid höstter-

minens slut av nationens stipendienämnd till skötsam och obemedlad

medlem av Värmlands nation, bosatt i Värmland eller Dalsland. (1930.)

*JANSSONS, 1 å 160 kronor. Utdelas till studerande av Värmlands

nation, som är född i Dalsland eller där har sitt hemvist. Stipendiet ut-

delas av nationens inspektor och seniorer samt får uppbäras i tre år.

(1929.)

*ADOLF KJELLBERGS MINNESFONDS, 2 å 500 kronor. Utdelas till stu-

derande tillhörande Värmlands nation, vilka gjort sig därav förtjänta

med företrädesrätt för manliga medicine studerande. Stipendierna ut-

delas årligen den 17 november av nationens inspektor och seniorskolle-

giet. Tidigare innehav utgör icke hinder att ånyo erhålla stipendiet.

(1937.)

*KOLLEKTSTIPENDIER för teologie studerande, sex å omkring 350

kronor. Utdelas av Karlstads domkapitel efter förslag av vederbörande

nations seniorskollegium eller stipendienämnd till medellösa teologie stu-

derande vid Värmlands nationer vid universiteten i Uppsala och Lund.

Stipendierna få åtnjutas i tre år. Stipendiat skall skriftligen förklara sig

villig att ingå som präst i Karlstads stift.

*KOLLEKTSTIPENDIER för studerande i allmänhet, tre å omkring 600

kronor. Utdelas av Karlstads domkapitel efter förslag av vederbörande

nations seniorskollegium eller stipendienämnd till medellösa studerande

av Värmlands nationer vid Uppsala och Lunds universitet.

J. LARSSONS, 1 å 200 kronor. Utdelas till medellös eller behövande,

välartad och begåvad medlem av Värmlands nation, vars föräldrar ägt

eller brukat jordbruksfastighet inom Värmlands län med företräde under
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i övrigt lika förhållanden för den, som är född inom ölme härad. Natio-
nens stipendienämnd avgiver till inspektor yttrande angående de sö-
kande och den ordning i vilken de böra ifrågakomma, varvid vid lika
meriter i övrigt det större behovet av understöd skall bestämma före-
trädet. Inspektor avger därefter eget yttrande till det större akademiska
konsistoriet, som utser stipendiat. Stipendiet får innehavas i fyra år. Vart
femte år skall stipendiebeloppet läggas till fondens kapital. Avgår sti-

pendiat efter att under tre år hava uppburit stipendiet besparas stipen-
diebeloppet även under det fjärde året. (1895.)

*GUSTAF LIZELLS, 1 å 75 kronor. Utdelas av nationens inspektor till

studerande av Värmlands nation, som genom flit och hedrande vandel
gjort sig förtjänt av sådan uppmuntran och därav är i behov med före-
träde för studerande med hemort i Dalsland. Stipendiet får uppbäras
i tre år. (1937.)

LöWENHIELMS, 2 å 200 kronor. Utdelas till studerande vid universi-
tetet, som åtnjutit undervisning vid och efter vederbörligen avlagd exa-
men avgått från Karlstads elementarläroverk med företräde för stude-
rande av adliga ätten Löwenhielm utan avseende å huruvida dessa und-
fått elementarbildning vid Karlstads eller annat allmänt eller enskilt
läroverk. Medlemskap av Värmlands nation är ej stadgat. Stipendierna
få uppbäras i tre år. (1875.)

L. F. MELLQVISTS, 2 å 142 kronor. Utdelas till medellösa studerande
av Värmlands nation, företrädesvis sådana, vilka visa håg och fallenhet
för det prästerliga kallet och vilkas föräldrar antingen hava tillhört eller

tillhöra Karlstads stad. Skulle ynglingar från Karlstads stad icke befin-
nas förtjänta av stipendierna, få dessa för »en eller annan» termin ut-

delas till andra välkända ynglingar från Värmland. Stipendierna få inne-
havas i två år med prolongation om laga förfall hindrat stipendiaten i

hans studier. Stipendierna tillsättas av nationens inspektor i samråd med
dess stipendienämnd. (1863.)

*S. D. MELLQVISTS. Räntan å fonden skall årligen »användas till

dens eller deras uppfostran och undervisning av Karlstads fattiga och
flitiga studerande vid folkskola, lärdomsskola och universitet eller dem
i praktiskt hänseende motsvarande lärdomsanstalter, som anses vara
i största behov». Domkapitlet i Karlstad förvaltar fonden och utser
stipendiater. Annonsering om stipendierna äger icke rum men »ve-
derbörande styrelser underrättas med anmodan att föreslå stipendiater».
(1852.)

*S. D. MELLQVISTS, en till Karlstads stad donerad fond, varav av-
kastningen skall efter beslut av stadsfullmäktige utgå till »mindre be-
medlad ungdom av båda könen, född och uppfödd i staden Karlstad,
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studerande vid praktiska eller s. k. lärda skolor, vetenskapliga eller ar-

tistiska akademier». Stipendierna annonseras i Post- och Inrikes tidningar

och i tidningar i Karlstad. (1874.)

MITANDERS, 2 å 98 kronor. Utdelas till behövande studerande av

Värmlands nation, som äro infödda värmlänningar eller genomgått nå-

got av läroverken inom Karlstads stift. Värmlands nations stipendie-

nämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor

i större akademiska konsistoriet utser en av de föreslagna till stipendiat.

Stipendierna få uppbäras i tre år med två års prolongation om synnerliga

skäl därför föreligga. Stipendierna få ej uppbäras efter fyllda 30 år.

(1843.)

*TEODOR NERANDERS, 1 å 180 kronor. Utdelas årligen vid slutet av

vårterminen efter beslut av nationens röstägande medlemmar till välar-

tad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt student-

examen vid Karlstads läroverk med företräde för man.

*ALFRED OCH HILDA NYBERGS, 1 å 400 kronor. Utdelas till »behö-

vande studenter från Värmland eller Dal, vilka äro absolutister och ämna

tjänstgöra som präster i Karlstads stift». Fonden förvaltas av domkapit-

let i Karlstad, som utser stipendiat. Stipendiet får uppbäras i ett år.

PETTER OLSSONS, 1 å 176 kronor. Utdelas till studerande av Värm-

lands nation, som är född inom Karlstads stift eller genomgått något av

sagda stifts läroverk, med företräde för släktingar till donator läroverks-

adjunkten i Norrköping Petter Olsson samt vid lika meriter i övrigt för

den, som ägnar sig åt studiet av naturvetenskaperna. Värmlands nations

inspektor utser i samråd med nationens stipendienämnd stipendiat. Sti-

pendiet får uppbäras i tre år eller den längre tid, som inspektor be-

stämmer. (1891.)

RIBBINGS, 2 å 276 kronor. Utdelas till studerande av Värmlands

nation, som antingen själva eller vilkas fader eller moder äro födda inom

Karlstads stift eller som genomgått något av läroverken därstädes och

som gjort sig kända för rena seder och flit i studier samt äro i behov av

understöd med företräde för dem, som ägna sig åt studium av klassiska

språken jämte historia eller filosofi. Värmlands nations inspektor och

stipendienämnd uppföra tre av de sökande på förslag, varefter större

akademiska konsistoriet efter yttrande av nationens inspektor utser en

av de föreslagna till stipendiat. Stipendierna få uppbäras i tre år med ett

a två års prolongation, dock att ingen kan erhålla eller innehava dessa

stipendier efter fyllda 26 år. (1881.)

*RIBBING-SVARTENGRENSKA, 1 å 85 kronor. Utdelas till behövande

medlem av Värmlands nation. Nationens röstägande medlemmar upp-

sätta tre av de sökande på förslag, varefter inspektor utser stipendiat.

Stipendiet får uppbäras i tre år. (1869.)
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ROBSAHMS, 2 å 326 kronor. Utdelas det ena i första hand för släk-
tingar, det andra i första hand för medellös medlem av Södermanlands
nation och i andra hand för studerande från Västerås eller Karlstads
stift. Se vidare stipendier för studerande av Södermanlands-Närkes
nation, sid. 115.

*J. S. ROMANS, 2 å 100 kronor. Utdelas av domkapitlet i Karlstad till
välartade och skickliga ynglingar av den Romanska familjen »icke alle-
nast så länge de frequentera skolan och Gymnasium i Karlstad utan ock
medan de i tvenne år studera vid Akademien». Endast studerande som
härstamma från lantmätaren Ghristiern Roman kunna komma i fråga till
stipendierna. Fonden förvaltas av domkapitlet i Karlstad. (1764.)

*0. F. RYDBERGS, 1 å 250 kronor. Utdelas till en yngling av Värm-
lands nation, som ämnar bliva jurist. Fonden förvaltas av lärarkollegiet
vid Karlstads högre allmänna läroverk, som utser stipendiat. Stipendiet
får uppbäras i tre år. (1902.)

*S. R. RYDBERGS, 1 å 250 kronor. Utdelas till en yngling av Värmlands
nation, som ämnar bliva läkare. Fonden förvaltas av lärarkollegiet vid
Karlstads högre allmänna läroverk, som utser stipendiat. Stipendiet får
uppbäras i tre år. (1902.)

*NILS OGH MARIA STENBEGKS, 1 å 330 kronor. Utdelas till stude-
rande av Värmlands nation, som är i behov av bidrag till sin utbild-
ning, med företräde för barnbarn och barnbarnsbarn till Nils och Maria
Stenbeck eller avkomling till dem i fjärmare led, som bär namnet Sten-
beck. Stipendiat tillsättes av nationens inspektor och kuratorer. Stipendiet
får uppbäras i tre år. (1930.)

*AAGOT OCH CHRISTIAN STORJOHANNS, 1 å 150 kronor. Utdelas
årligen mellan 1 och 16 oktober av nationens stipendienämnd till flitig
och behövande medlem av Värmlands nation, som visat intresse för
nationen. (1943.)

A. N. SUNDBERGS, 1 å 180 kronor. Utdelas till fattig teologie studerande
av Värmlands nation. Se i övrigt stipendier för studerande i allmänhet
sid. 51.

'

*JOHAN OSCAR OCH WALBORG SUNDSTRÖMS MINNE, å 100 kro-
nor. Utdelas till medellös välartad studerande av Värmlands, Västman-
lands-Dala och Östgöta nationer i Uppsala samt Värmlands och Östgöta
nationer i Lund företrädesvis prästsöner. Fonden förvaltas av dom-
kapitlet i Karlstad, som utser stipendiater. Stipendiet får uppbäras i tre
år med två års prolongation. (1888.)

*TRANBERGS, 1 å 10 kronor. Utdelas varje termin till studerande av
Värmlands nation, som är född i Värmland eller Dalsland och är i be-
hövande omständigheter. Stipendiet utdelas utan ansökan av nationens
stipendienämnd.
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* STIFTELSEN UDDEHOLMS AKTIEBOLAGS STIPENDIEFONDS, 2 å

1 500 kronor och 5 å 600 kronor. Utdelas till svenska medlemmar av

Värmlands nation. De större stipendierna utgå som forskningsstipendier

till sådana, som visat prov på framstående begåvning och för vetenskap-

ligt arbete äro i behov av stipendieunderstöd. Dessa stipendier fa upp-

bäras i högst tre år dock högst ett år efter det stipendiat avlagt högsta

lärdomsgraden inom den fakultet han tillhörde, då han första gängen

uppbar stipendiet. Prolongation med ett år i sänder kan bevilja* därest

synnerliga skäl härför föreligga dock högst två år och först efter det sti-

pendiet ledigförklarats till ny ansökan. De mindre stipendierna utgå till

begåvade och behövande studerande och få innehavas i tre ar. Av fon-

dens avkastning reserveras dessutom 500 kronor, som kunna i mindre

stipendiebelopp av nationens inspektor samt förste och andre kurator

utdelas till dem, som äro i särskilt behov av hjälp. Stipendierna a 1,500

och 600 kronor utdelas av styrelsen för stiftelsen Uddeholms Aktiebolags

stipendiefond eller av det nationens organ, som stiftelsens styrelse efter

samråd med nationen bestämmer. Stiftelsens styrelse förvaltar fonden.

(1943.)

'UNDERSTÖDSFONDENS PREMIUM å 75 kronor för termin. Utdelas

av Värmlands nations understödsnämnd till landsman, som gjort sig känd

för duglighet och flit i sina studier.

WAERNS, 1 å 225 kronor. Utdelas till understöd åt studerande av Värm-

lands nation, som är född inom Karlstads stift eller genomgått något av

läroverken därstädes, vid tider av prästbrist inom Karlstads stift före-

trädesvis till någon studerande, som förbereder sig till det prästerliga

kallet Värmlands nations stipendienämnd uppför tre av de sökande pa

förslag, varefter nationens inspektor i det större akademiska konsistoriet

utser en av de föreslagna till stipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år.

(1862.)

B. WENNERMARKS, 1 å 72 kronor. Utdelas till behövande, flitig och

i allo välkänd studerande av Värmlands nation. Värmlands nations sti-

pendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, varefter nationens

inspektor i större akademiska konsistoriet utser stipendiat bland de före-

slagna. Stipendiet får uppbäras i tre år med ev. prolongation i tva ar,

när särskilda omständigheter därtill föranleda, dock att ingen far upp-

bära stipendiet efter fyllda 30 år. (1860.)

•WÄHNERMANS, 2 å 200 kronor. Utdelas årligen i december av Karl-

stads domkapitel, som förvaltar fonden, till testator kamreraren T.

Wähnermans »systrars barn och deras efterkommande» samt »såvida

lediga stipendier finnas och avkomlingar av stiftarens systrar icke till

erhållande av stipendium sig anmält, avkomlingar av testators kusiner».

VÄRMLANDS NATIONS LUCIAFOND. Då fonden vuxit till belopp, som

av nationens förvaltningsnämnd prövas tillräckligt, skall avkastningen
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utdelas som stipendium till en manlig student, som inom nationen intarjuniors ställning. Stipendiet utdelas årligen den 13 december genomomröstning bland de i nationens Luciafirande deltagande landsmännen.

•VÄRMLANDS NATIONS LÄNENÄMNDS PREMIUM utdelas i regel
varje termin. s

Norrlands nation.

ADLERSPARRES, 2 å 124 kronor. Utdelas till behövande studerande
S
?l? ^

r
.°

fÖdda i Jämtland eller Härjedalen, hava fyllt 18 år och genom-
gått Härnösands gymnasium i minst sex terminer och därunder inhäm-
tat utom de vanliga kunskapsgrenarna åtminstone grunderna till natural-
histonen, i synnerhet botaniken. Norrlands nations inspektor och förste
kurator uppför tre av de sökande på förslag, varefter större akademiska
konsistonet utser stipendiat. Stipendierna få uppbäras i två år med ett
ars ev. prolongation. (1823.)

*AURÉNS, 1 å omkring 178 kronor och 1 å omkring 180 kronor Ut-
delas till medellösa studerande av Norrlands nation, som med hedrande
betyg for flit, skicklighet och gudsfruktan ifrån deras lärare vid gymna-
sium inom Härnösands eller Luleå stift avgå till Uppsala universitet Fon-
den förvaltas av domkapitlen i Härnösand och Luleå, hos vilka stipen-
dierna sökas (stipendiet å 178 kronor hos domkapitlet i Härnösand och
det a 180 kronor hos domkapitlet i Luleå) och vilka utse stipendiater
efter förslag av nationen. (1841.)

*HULDA GÖTHILDA MELANIE AXL1NGS, 1 å 180 kronor. Utdelas till
medlem av Norrlands nation, som är i behov av understöd samt känd för
flit och gott uppförande och som varit vid universitetet mindre än fyra
år med företräde för den, som ingiver de bästa förhoppningar om vidare
framsteg i det fackstudium, som kan anses jämförelsevis mest sakna upp-
muntran genom nationsstipendier. Stipendiet får ej innehavas jämte an-
nat inom nationen. Nationens stipendienämnd uppsätter tre av de sö-
kande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat. Stipendiet
far uppbäras i tre år. (1892.)

BERGENSSONS, 2 å 60 kronor. Utdelas till vid universitetet studerande
medelpadenses och där de ej finnas övriga medlemmar av Jämtländska

n
a
?o°7

n
f
n

'
Stipendierna fä uppbäras i tre år med två års prolongation.

V 1 lat.)

'BERN-LAGERMANS, 1 å 500 kronor. Utdelas till behövande stude-

f«
n <*e «v Norrlands nation

> som ådagalagt duglighet i studier och ärkand for flit och gott uppförande. Sökande skall vara utan ansökan in-
skriven i nationen och hava tillhört nationen i minst två år. Nationens
stipendienämnd upprättar förslag till stipendiet, varefter inspektor tillika

MQ^
n
f
tl0nenS Seniorer utser ^ipendiat. Stipendiet får uppbäras i tre år.
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BOSTRÖMS, 1 å 104 kronor. Utdelas som understöd åt en eller flera

medlemmar av Norrlands nation vid Uppsala universitet, som äro verk-

ligt behövande och med framgång ägnar sig åt de filosofisk-historiska

vetenskapernas studium vid Uppsala universitet. (1898.)

*BRANDTS, 1 å 110 kronor. Utdelas till medellös, för sedlighet, flit

och skicklighet vitsordad studerande av Norrlands nation. Nationens sti-

pendienämnd uppför tre av de sökande på förslag. Om nationen god-

känner detta förslag är den i första rummet uppförde utsedd till stipendiat.

I annat fall upprättar nationen förslag och omröstar om stipendiet. Sti-

pendiet utdelas vårterminen vartannat år och får högst två gånger till-

delas samma person. Vartannat år lägges räntan till fondens kapital.

(1893.)

BREDMANS, 3 å 196 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands

nation, som äro födda inom någon av de provinser, som 1855 lydde

under Härnösands stift och hava fyllt 20 år. Norrlands nation uppför

tre av de sökande på förslag, varefter det större akademiska konsistoriet

utser stipendiater. Stipendierna få uppbäras i tre år med två års ev.

prolongation efter yttrande av nationen. (1855.)

*E. O. BURMANS, 1 å 470 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands

nation, som är född och uppfödd i Västerbotten eller Norrbotten och är

känd för goda kunskaper och hedrande vandel samt har tillhört natio-

nen i minst två år. Nationens seniorer upprätta förslag å tre av de sö-

kande, varefter inspektor utser stipendiat. Stipendiet får innehavas i

två år. Vart femte år lägges räntan till fondens kapital. (1920.)

J. W. BURMANS, 1 å 124 kronor. Utdelas till medlemmar av Norrlands

nation, födda i Jämtlands län. Stipendiat utses av Norrlands nations in-

spektor i samråd med nationens kuratorer. Stipendiet får innehavas i

två år med ett års ev. prolongation. (1837.)

BYLUNDS, 1 å 180 kronor. Utdelas till medellös studerande av Medel-

padiska-Jämtländska nationen, som gör medicinen till sitt huvudstudium.

Stipendiet får uppbäras i tre år. (1818.)

*ERIQUE CALWAGENS, 1 å 100 kronor. Utdelas till medellös, för flit

och ordningssinne känd medlem av Norrlands nation som bidrag till

hyra av rum i nationshusets studentvåning. Nationens stipendienämnd

uppför tre av de sökande på förslag. Om detta förslag av nationen god-

kännes är den i första rummet uppförde utsedd till stipendiat i annat fall

upprättar nationen förslag och omröstar om stipendiet. Stipendiet utdelas

för ett år i sänder och får icke mer än tre gånger tilldelas samma person.

(1904.)

*OSSIAN EDBLADS, 1 å 600 kronor. Utdelas till mindre bemedlad

filosofie studerande av Norrlands nation, som för studier uppehållit sig
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vid universitetet i minst två år samt gjort sig känd för flit, arbetsamhet
och goda seder med företrädesrätt för folkskollärareson från Ångerman-
land. Stipendiet må icke jämte annat inom nationen innehavas. Natio-
nens stipendienämnd upprättar förslag till stipendiet, varefter inspektor
tillsammans med kuratorerna utser stipendiat. Stipendiet får uppbäras
i fyra år. (1916.)

EDFELDTS, 1 å 610 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands
nation, vilkens studier äro ägnade de humanistiska vetenskaperna. Sti-
pendiet får innehavas i högst tre år. (1927.)

* KRISTINA ERIKSSONS, 2 å 750 kronor. Utdelas till behövande och
skötsamma studerande från Jämtlands län, vilka bedriva universitets-
studier för att ägna sig åt prästerlig tjänst inom svenska statskyrkan med
företrädesrätt för sökande som tillhört Östersunds läroverk och särskilt
sådan, som vid detta läroverk avlagt studentexamen. Stipendierna sökas
hos lärarkollegiet vid Östersunds högre allmänna läroverk, som förval-
tar fonden och tillsätter stipendiater. Stipendierna få innehavas i två år
med ev. prolongation. (1930.)

WILHELMINA FAHLSTEDTS, 4 å 98 kronor. Utdelas till studerande
ynglingar av Norrlands nation, företrädesvis släktingar till givarinnan
fröken Wilhelmina Fahlstedt. Norrlands nations inspektor utser i det
större akademiska konsistoriet stipendiater. Stipendierna få innehavas i

tre år. (1892.)

*FRANZÉNS, 1 å 204 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands
nation med företrädesrätt för släkting till biskopen F. M. Franzén. Sökes
hos biskopen i Härnösand, som utser stipendiat. Stipendiet får uppbäras
i två år. Fonden förvaltas av domkapitlet i Härnösand.

GLAS', 1 å 164 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands nation,
som är född i något av de landskap, som 1877 lydde under Härnö-
sands stift. Norrlands nation uppför tre av de sökande på förslag, var-
efter det större akademiska konsistoriet efter yttrande av nationens in-
spektor utser en av de sökande till stipendiat. Stipendiet får uppbäras i

två år med ett års prolongation. (1877.)

*GULICHS, 1 å 57 kronor. Utdelas till en »af Medelpads i Uppsala stu-
derande ungdom». Domkapitlet i Härnösand förvaltar fonden och utser
stipendiat. Stipendiet får åtnjutas i sex år. (1754.)

*HAGKZELLS, 1 å 150 kronor. Utdelas högst tre på varandra följande
år åt lärjunge vid Luleå högre allmänna läroverk, som efter avlagd stu-
dentexamen fortsätter sina studier vid något av landets universitet eller
därmed jämförliga högskolor. Stipendiet sökes senast 20 augusti varje år
hos läroverkets rektor och utdelas av Luleå högre allmänna läroverks
kollegium, som förvaltar fonden.
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*K. F. HOLLSTRÖMS, 1 å 250 kronor. Utdelas varje vårtermin till en

studerande, född inom Härnösands eller Luleå stift, som avlagt student-

examen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. Skulle Fjellstedtska skolan

upphöra utdelas stipendiet till medicine studerande, född inom något av

nämnda stift. Före utdelandet skall rektorn vid Fjellstedtska skolan läm-

nas tillfälle att yttra sig över de sökande. Stipendiet får utgå till samma

person två år i följd. (1943.)

*HÄGGSTRÖMS, 2 å omkring 550 kronor. Utdelas till i Norrlands

nation inskrivna medicine studerande, som äro kända för flit och gott

uppförande och som äro födda inom något av Västerbottens, Västernorr-

lands och Norrbottens län i nu nämnd ordning med företräde för släk-

tingar till donator doktor Carl Häggström, därest de i övrigt fylla ovan-

stående bestämmelser. Vid utdelandet av stipendium bör hänsyn även

tagas till sökandes behov av understöd. Nationens stipendienämnd upp-

rättar förslag till stipendierna, varefter inspektor, efter yttrande av natio-

nen, utser stipendiater. Stipendierna, som ej må innehavas jämte annat

nationsstipendium, få uppbäras i tre år. (1906.)

*SETH M. KEMPES MINNE, 2 å 3,150 kronor. Utdelas till medlem av

Norrlands nation, som har sin hemort inom Västernorrlands, Västerbot-

tens eller Norrbottens län och bedriver vetenskapliga studier med hu-

vudsaklig inriktning på Norrland eller norrländska förhållanden. Stipen-

diater utses av nationens inspektor inom ett av nationen upprättat för-

slag å tre personer. Stipendierna få uppbäras i tre år med ett års ev.

prolongation. (1943 och 1944.)

*KOLLEKTSTIPENDIER. Utgå dels till medellösa teologie studerande,

dels till medellösa studerande utan avseende å studieriktning. Kollektsti-

pendierna böra i allmänhet icke understiga 200 kronor. Norrlands nation

upprättar förslag till stipendiernas utdelande, varefter innehavare av

stipendierna för studerande i allmänhet utses av nationens inspektor

under det att stipendierna för teologie studerande utses av Härnösands

resp. Luleå domkapitel. Sökande till stipendierna för teologie studerande

skola uppgiva födelse- och hemort samt beträffande manlig sökande så-

vitt han förbereder sig för prästämbetet, huruvida han har för avsikt att

inträda som präst i det stift till vars domkapitel ansökningen är ställd.

Ansökan får samtidigt endast göras hos ettdera av Härnösands eller

Luleå domkapitel.

K. LUNDBERGS, 3 å 76 kronor. Utdelas till fattiga ynglingar, som

studera teologi, med företräde för norrlänningar helst från Västerbotten.

Domkapitlet i Uppsala utser stipendiater. Stipendierna få innehavas i tre

år. (1880.)

*LÅNEFONDENS RÄNTEMEDELS, 4 å 200 kronor. Utdelas årligen till

behövande studerande av Norrlands nation, som ådagalagt duglighet i
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studier och äro kända för flit och gott uppförande, äro i nationen in-
skrivna utan ansökan samt hava tillhört nationen i minst två år. Stipen-
diet kan högst tre gånger tilldelas samma person. (1927.)

NORBERGS, 2 å 126 kronor. Utdelas till verkligt torftiga studerande,
den ena av Botniska och den andra av Medelpado-Jämtländska nationen,'
som ej redan äro i åtnjutande av dylikt understöd. Norrlands nations in-
spektor och ledamöter upprätta dels förslag på tre av de sökande och
dels utnämna stipendiat bland de föreslagna. Stipendierna få innehavas
i fyra år. (1817.)

*NORDENSSONS, 1 å 110 kronor. Utdelas till en medellös teologie stu-
derande, som tillhör Norrlands nation och ämnar bliva präst. Nationens
betygs- och stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, var-
efter nationen verkställer omröstning angående de föreslagna och in-
spektor till stipendiat utnämner den, som erhållit de flesta rösterna. Sti-
pendiet får innehavas i två år med ett års ev. prolongation. (1860.)

NORDLANDERS, 1 å 142 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands
nation, som är Medelpadensis eller i brist därav annan av Västernorr-
lands nation och som fyllt 18 år men ej 25 år. Nationens seniorer och
juniorer uppsätta två av de sökande på förslag, av vilka det större aka-
demiska konsistoriet utser en till stipendiat. Stipendiet får uppbäras i

fyra år. (1842.)

'LUDVIG NORDSTRÖMS. Sedan fondens kapital stigit till 10,000 kronor
skall avkastningen utgå som ett stipendium till studerande av Norrlands
nation. (1941.)

'NORRLANDS NATIONS JUBILEUMSFONDS, 3 å 600 kronor. Utdelas
till förtjänta och behövande studerande av Norrlands nation, vilka utan
ansökan blivit i nationen inskrivna samt ha begynt sina akademiska stu-
dier vid något av statsuniversiteten eller vid någon därmed jämförlig
högskola högst sju år före stipendieutdelningen. Nationen uppför tre av
de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiater.
Stipendierna få uppbäras i två år. De få ej innehavas jämte annat sti-

pendium, som är uteslutande eller i första rummet reserverat för stude-
rande av Norrlands nation, överskottet utöver årlig kapitalavsättning och
till stipendier utgående belopp utdelas minst en gång vart tredje år till

förtjänt och behövande medlem av nationen som understöd för visst ve-
tenskapligt forskningsarbete eller för tryckning av vetenskaplig avhand-
ling, varvid särskilt bör tillgodoses sådant arbete eller sådan avhandling,
som rör Norrland, dess natur eller eljest norrländska förhållanden. (1927.)

'NORRLÄNDSKA UPPSALAKAMRATERS, för närvarande 1 å 700 kro-
nor och 2 å 500 kronor. Utdelas till medlemmar av Norrlands nation,
som utan ansökan inskrivits i nationen, hava bedrivit akademiska stu-
dier i minst fyra och högst tolv terminer samt hava gjort sig kända för
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flit och begåvning och äro i verkligt behov av ekonomiskt stöd. Natio-

nens stipendienämnd upprättar förslag till stipendierna, varefter styrel-

sen för Föreningen Norrländska Uppsalakamrater utser stipendiater. Sti-

pendierna utdelas för ett år i sänder och stipendierna må av samma per-

son innehavas högst tre år. (1942.)

*SYSKONEN NORSTEDTS, 1 å 264 kronor och 1 å 176 kronor. Utdelas

till behövande studerande av Norrlands nation, som ådagalagt duglighet

i studier och är känd för flit och gott uppförande, är i nationen inskri-

ven utan ansökan samt tillhört nationen i minst två år. Nationens sti-

pendienämnd upprättar förslag till stipendierna, varefter inspektor tillika

med kuratorerna utse stipendiat. Stipendierna få icke innehavas jämte

nationsstipendier å 250 kronor eller däröver. Stipendierna få uppbäras i

tre år. (1921.)

*NÄSMANS, 1 å 350 kronor. Utdelas till fattig yngling, som studerar

för att inträda som präst i den svenska kyrkan och som är född inom
Härnösands stift och där kyrkoskriven med företräde för den, som är

född och kyrkoskriven i Timrå församling. Stipendiet sökes hos kyrko-

herden i nämnda församling, som utser stipendiat. Stipendiet uppbäres i

ett år men med möjlighet till prolongation för hela studietiden. Fonden
förvaltas av kyrkorådet i Timrå församling.

*PER PETERSSONS MINNE, 2 å omkring 210 kronor. Utdelas till be-

hövande seniorer eller juniorer av Norrlands nation, som avlagt student-

examen vid Östersunds högre allmänna läroverk eller äro födda i Jämt-

land. Efter yttrande av nationens stipendienämnd upprättar nationen å

landskap förslag på tre sökande, varefter nationens inspektor senast den
31 mars varje år utnämner stipendiat. Stipendierna utdelas vart tredje

år. Fonden förvaltas av Östersunds högre allmänna läroverk. (1905 och
1922.)

*SELLSTEDTS, 1 å 60 kronor. Utdelas vid varje vårtermins slut till

mindre bemedlad studerande av Norrlands nation, som är född i Ånger-

manland eller Norrbottens län med företräde för släkting till donator stu-

deranden Anton Sellstedt i Helgum, helst någon med Sellstedtska nam-
net. Nationens stipendienämnd uppför tre av de sökande på förslag, var-

efter nationen på allmän sammankomst utser stipendiat. (1844.)

*SIDNERS MUSIKSTIPENDIUM å 25 kronor. Utdelas av Norrlands

nations kapell- och sångförening varje vårtermin utan ansökan till sådan

medlem av kapell- och sångföreningen, som, känd för en hedrande van-

del, genom sin verksamhet inom någon av tonkonstens grenar gjort sig

förtjänt av uppmuntran. Förste kurator i samråd med de båda musik-

föreningarnas anförare uppsätta tre studerande på förslag. (1877.)

SOLLENII, 2 å 120 kronor. Utdelas det ena för medellös borgarson

alternerande mellan Upplands och Ångermanlands nation ( = Norrlands



158

nation), född i Härnösand och inskriven i Ångermanlands nation, det
andra för medellös lappmansson från Lappland. Se i Övrigt stipendier
för studerande i allmänhet, sid. 54.

STAGNELLS, 1 å 112 kronor. Utdelas till behövande studerande av
Norrlands nation, som är född i någon av de provinser, som år 1875 lydde
under Härnösands stift och fyllt 20 år. Norrlands nation uppför tre av
de sökande på förslag, varefter det större akademiska konsistoriet utser
en av de föreslagna till stipendiat. (1853.)

STECKSÉN-NORBERGS, 8 å 400 kronor. Utdelas till medlemmar av
Norrlands nation, som äro födda och uppfödda i Norrbottens, Väster-
bottens, Västernorrlands eller Jämtlands län och hava ådagalagt duglig-
het i studier samt äro för flit och gott uppförande kända, börande un-
der för övrigt lika omständigheter behörigt avseende fästas vid sökandes
medellöshet. Stipendierna få icke tilldelas akademisk lärare och få icke
innehavas jämte annat inom nationen. Norrlands nations stipendienämnd
uppför tre av de sökande på förslag, varefter det större akademiska kon-
sistoriet utser stipendiat bland de föreslagna, sedan nationen och dess
inspektor yttrat sig. Stipendierna få uppbäras i tre år. Utom nämnda sti-

pendier utgår från fonden, då medel finnas disponibla, resestipendium
å 800 kronor för utrikes studieresa under minst två månader. (1831.)

STIEGLERS, 1 med stigande belopp. Utdelas till medellös teologie stu-

derande, född i Ångermanland. Se i övrigt stipendier för studerande i

allmänhet, sid. 55.

* STIFTELSEN UPPSALA STUDENTBOSTÄDERS STIPENDIERUM, se

stipendier för studerande i allmänhet, sid. 55.

EMBLETON SUNDBERGS DONATIONSFOND. Sedan vissa i dona-
tionsurkunden angivna livräntebelopp upphört att utgå, skola av fondens
avkastning bland annat utgå stipendier till studerande vid Uppsala univer-

sitet, vilka äro svenska medborgare och tillhöra Norrlands nation samt
gjort sig kända för begåvning och flit. Stipendierna skola utdelas för ett

år i sänder och av större akademiska konsistoriet bestämmas till belopp,

som utgör verksamt bidrag till den studerandes fortsatta utbildning ut-

över vad studerande må av allmänna medel erhålla i understöd eller för-

måner. Samma studerande må kunna åtnjuta stipendiet under högst fyra
år, dock med möjlighet att, där särskilda skäl det föranleda, erhålla för-

längning under ytterligare två år. Företrädesrätt till stipendium skall

städse tillkomma sådan släkting, som är avkomling av donators föräldrar

sågverksägaren Fredrik Sundberg och hans hustru Sara Jansson oavsett

vilken nation han tillhör, och därefter studerande, som är född inom
Västernorrlands eller Jämtlands län och avlagt studentexamen vid högre
allmänna läroverket i Sundsvall eller högre allmänna läroverket i Härnö-
sand. (1946.)
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*BOLIVAR SUNDSTRÖMS, 1 å 350 kronor. Utdelas till välartad, för

flit och hedrande uppförande känd yngling, som avlagt mogenhets- eller

avgångsexamen vid Luleå läroverk och ämnar fortsätta sina studier vid

akademien eller någon praktisk skola eller teknisk högskola. Stipendiet

sökes senast den 20 augusti hos nämnda läroverks lärarkollegium, som

förvaltar fonden och utser stipendiat. Stipendiet tillsättes för ett år i

sänder och får innehavas sammanlagt högst fem år. (1904.)

* SUNDSVALLS HANDELSBANKS, 1 å 600 kronor och 1 å 300 kronor.

Utdelas till studerande av Norrlands nation, som tillhört nationen i minst

tre år och som skulle varit berättigad utan ansökan inskriva sig i en

tänkt nationsförening omfattande Medelpad och Jämtland på grund av

födelseort, föräldrars boningsort eller läroverk, där han under minst sex

läseterminer åtnjutit undervisning eller på grund av att hans fader en-

ligt ovannämnda grunder varit berättigad tillhöra Norrlands nation.

Sökande skall hava ådagalagt duglighet i studier, vara känd för flit och

gott uppförande och styrka sig vara medellös, ej från hemmet kunna er-

hålla väsentligt understöd samt för sina studiers bedrivande vara hänvisad

huvudsakligen till att upptaga lån utom hemmet. Nationens stipendie-

nämnd upprättar förslag till stipendiet, varefter inspektor utser stipendiat.

Stipendiet får uppbäras i tre år. Det mindre stipendiet innestår tills

vidare. (1917.)

*SVEG-BRUNFLOFONDENS, 1 å 100 kronor. Utdelas vårterminen vart-

annat år till medellös studerande av Norrlands nation, som tillhört natio-

nen minst två år och högst sex år, är känd för flit och gott uppförande

och är född eller uppfödd i ettdera av landskapen Jämtland och Härje-

dalen med företräde för studerande från Svegs eller Brunflo försam-

lingar. Nationens stipendienämnd upprättar förslag till stipendiat, var-

efter inspektor och nationens kuratorer utser stipendiat. (1903.)

TOLLSTENS, 1 å 42 kronor. Utdelas till medellös studerande, född i

Ångermanland och tillhörande den Ångermanländska nationen med före-

träde för avkomlingar intill sjätte och sjunde led av donatorerna prosten

Johan Tollstens och hans hustru Wendela Catharina Löfmans föräldrar.

Norrlands nations inspektor utnämner i större akademiska konsistoriet

till stipendiat den, som vid omröstning inom nationen fått de flesta rös-

terna. Stipendiet får uppbäras i fyra år. (1764.)

TURDFJiELLS, 1 å 116 kronor. Utdelas till studerande av Norrlands

nation. Stipendiet får åtnjutas i fyra år med ett års ev. prolongation.

(1845.)

*ULINS, 5 å 800 kronor och 4 å 400 kronor. Utdelas till behövande

medicine studerande av Norrlands nation, som varit medlem av nationen

minst fyra terminer och blivit i nationen utan ansökan inskriven. Natio-

nens stipendienämnd upprättar förslag till stipendierna, varefter natio-

nens inspektor och kuratorer utse stipendiater, sedan nationen å landskap
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avgivit yttrande över förslaget. Stipendierna utdelas för ett år i sänder
men kunna ånyo tilldelas samma person tills sammanlagda uppburna be-
loppet uppgår till 3,000 kronor. Medicine licentiat, som söker stipendiet,
skall genom intyg av akademiska lärare inom medicinska fakulteten
styrka att han bedriver vetenskapliga studier för specialutbildning eller
för vinnande av medicine doktorsgrad. Stipendiet må ej jämte annat
nationsstipendium innehavas. (1889.)

ULLBERGS, 2 å 230 kronor. Utdelas som understöd för flitig och sed-
lig studerande av Norrlands nation ceteris paribus helst prästson. Sti-

pendierna få uppbäras i fyra år med högst tre års prolongation. (1839.)

*E. G. WAHLGRENS. Sedan räntemedlen å fonden blivit disponibla skall
utgå ett stipendium till flitig och skötsam studerande av Norrlands nation,
utgången från Härnösands högre allmänna läroverk och vilken som huvud-
ämne för sina studier valt ämnet romanska språk eller, i fall i en fram-
tid detta ämne delas, något av de språk som vid tidpunkten för donations-
urkundens upprättande falla under ämnesgruppen romanska språk. Sti-
pendiet skall utdelas av Norrlands nations inspektor efter förslag av
stipendienämnden. Stipendiet får innehavas i fem år med två års pro-
longation och får jämväl användas för utrikes resa för studier i romansk
språkvetenskap. (1933.)

'HÄRADSHÖVDING MARCUS WALLENBERGS, 2 å omkring 1,500 kro-
nor. Utdelas till studerande av Norrlands nation, som gjort sig kända för
flit, begåvning och hedersamt uppträdande samt äro i verkligt behov av
ekonomisk hjälp med företrädesrätt för son av arbetare eller annan un-
derhavande i Wifstavarfs bolag inom Västernorrlands och Jämtlands län.
Stipendiater utses av nationens stipendienämnd. Stipendierna utdelas för
ett år i sänder och kunna tilldelas samma person flera år i följd. (1943.)

'WIFSTAVARFS A.-B:S, växlande antal å lägst 1,000 kronor och högst
2,000 kronor. Utdelas till studenter från Jämtland och Storsjö kommun
i Härjedalen, vilka studera vid universiteten i Uppsala och Lund, Stock-
holms och Göteborgs högskola, Karolinska institutet, medicinska hög-
skolan i Göteborg samt tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers
tekniska högskola i Göteborg. Stipendierna äro avsedda att stödja stu-

derande, som inrikta sig på högre vetenskaplig bildning och kunna
tilldelas studerande vid samtliga fakulteter, dock skall inom den filo-

sofiska fakulteten företrädesvis studerande i de humanistiska sektio-
nerna komma i åtanke. Stipendierna sökas hos Jämtlands läns lands-
tings förvaltningsutskott, som ledigförklarar stipendierna och utser sti-

pendiater.

VIKNERS, 1 å 126 kronor. Utdelas till obemedlad studerande yngling
från Ångermanland, vilken med knappa tillgångar förenar framstående
anlag för studier, samt gjort sig utmärkt för flit, sedligt uppförande och
hushållsaktigt levnadssätt med företräde för någon, som, med ovan-
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nämnda egenskaper, i rätt nedstigande led är ättling av f. grosshandlaren

i Härnösand J. G. Kempe och Anna Catharina Vikner eller av expedi-

tionsbefattningsmannen i Nora E. P. Holmberg och hans fru Hedvig Berg-

qvist. Stipendiat utses av Norrlands nations inspektor efter förslag av

nationens kuratorer och seniorer. Stipendiet får uppbäras i tre år. (1866.)

*HAMPUS ÅSTRÖMS MINNE, 1 å omkring 300 kronor. Utdelas till

verkligt behövande studerande av Norrlands nation, född inom Härnö-

sands eller Luleå stift och känd för flit och gott uppförande med före-

trädesrätt för ättlingar i rätt nedstigande led till sjökaptenen Per August

Åström och hans hustru Carin Åström, född Tjernberg från Väfland i

Timrå församling. Stipendiet uppbäres i ett år med ett års ev. prolonga-

tion. Ovan nämnd släkting äger rätt uppbära stipendiet under hela stu-

dietiden. (1943.)

Gotlands nation.

BERGWALLS, 1 å 198 kronor. Utdelas till medellös och förhoppnings-

full studerande av Gotlands nation med företräde för behövande teologie

studerande. Innestår vart fjärde år. Nationen uppför tre av de sökande

på förslag, varefter nationens inspektor utser stipendiat bland de å för-

slaget uppförda. Får uppbäras i tre år. (1882.)

*ERLAND BLOMQVISTS, 1 å 50 kronor. Utdelas varje vårtermin åt

landsman, som lagt sig vinn om nationens musikliv: speciellt musik-

ändamål.

BURMEISTERS, 2 å 130 kronor. Utdelas till understöd åt medellösa

studerande av Gotlands nation, som äro födda på Gotland eller av sådana

föräldrar, som verkligen äro Gotlands innevånare. Stipendiater utses av

domkapitlet i Visby. Få innehavas i fyra år. Besparingar å räntemedlen

utgå som resestipendium. (1760.)

*DUSES, 1 å 270 kronor. Utdelas vid vårterminens sista lagtima land-

skap till studerande av Gotlands nation, som utan särskild ansökan vun-

nit inträde i nationen, är i behov av hjälp och har gjort sig förtjänt av

denna uppmuntran. (1942.)

GLAS', 1 å 194 kronor. Utdelas till studerande av Gotlands nation, som

är född inom Visby stift. Nationen uppsätter tre av de sökande på för-

slag, varefter större akademiska konsistoriet utser stipendiat bland de

å förslaget uppförda. Stipendiet åtnjutes i två år med ett års ev. prolonga-

tion. (1877.)

*GOTLANDS NATIONS, 3 å 200 kronor. Utdelas under tre på varandra

följande år utan ansökan till en medlem av Gotlands nation, därvid av-

seende bör fästas »näst karaktären vid kunskaper och lovande anlag, jämte

11-506358
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vilka endast svårare fattigdom må kunna tagas i betraktande». Vart fjärde
år innestå stipendierna och läggas till fondens kapital. Beträffande två av
stipendierna kan mer avseende fästas vid svårare fattigdom. För när-
varande innestår ett stipendium tills vidare. (1848.)

G. E. HALLSTRÖMS, 1 å 300 kronor. Utdelas till medellös studerande
av Gotlands nation, som fyllt 18 men ej 25 år. Ansökan ställes till biskopen
i Visby stift, vilken utser stipendiat efter förslag, upprättat av nationens
kurator »tillika med fyra de äldsta i nationen» samt efter yttrande av
nationens inspektor. Stipendiet får åtnjutas i tre år med möjlighet till ett

års prolongation, därest stipendiaten önskar bedriva studier utomlands.
(1853.)

*K. JOHANSSONS, 1 å 400 kronor. Utdelas utan ansökan till skötsam
och behövande medlem av Gotlands nation, varvid »då anledning därtill

finnes, framgångsrika studier över Gotlands natur, språk eller historia
gälla som tungt vägande meriter». Stipendiet utdelas av nationen var
tredje hösttermin med början 1937. (1916.)

*KARLESONS, 1 å 145 kronor. Utdelas av nationen varje vårtermin till

teologie eller filosofie studerande av Gotlands nation med företrädesrätt
för medlem av Karlesonska släkten oavsett nation eller fakultet. (1892.)

*KINBERGS, 2 å 370 kronor. Utdelas till verkligt medellös studerande
av Gotlands nation med klanderfri vandel, som utan ansökan vunnit in-

träde i nationen. Den inbördes ordningen mellan de kompetenta sökan-
dena bestämmes efter deras studiemeriter, varvid särskild vikt lägges vid
väl vitsordat vetenskapligt arbete. Äro flera sökande fullständigt jämn-
ställda med avseende på meriter, må graden av behov fälla utslaget.

Nationens kuratorer och tre de äldsta i staden närvarande seniorer
uppsätta tre av de sökande på förslag, varefter nationens inspektor utser
stipendiat inom förslaget. Stipendierna få innehavas tre år med ett års
prolongation vid synnerligen framstående vetenskapliga meriter. I utom-
ordentliga fall kunna båda stipendierna tilldelas samma person. (1915
och 1921.)

*ZELMA KJELLBERGS, 1 å 480 kronor. Utdelas varje hösttermin av
Gotlands nation till studerande, som tillhört nationen i minst fyra termi-
ner och gjort sig därav förtjänt med företrädesrätt för manlig studerande
tillhörande medicinska fakulteten. Stipendiet får ej mera än tre gånger
tilldelas en och samma person. (1942.)

*KOLLEKTSTTPENDIER. Utdelas till medellösa studerande av Got-
lands nation, som hava eller under väsentlig tid haft sitt hem på Gotland,
dels till teologie studerande, inskrivna i teologiska fakulteten och dels

till studerande i allmänhet. Stipendiater utses av domkapitlet i Visby
efter förslag av nationen. Teologie studerande böra avgiva förklaring att

de hava för avsikt att ingå som präster i Visby stift.
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*KOLMODINS, 2 å 100 kronor. Utdelas ett varje termin utan ansökan

av nationen till för flit och sedlighet utmärkta medlemmar av Gotlands

nation. Samma person kan under tre år i följd tilldelas stipendiet. (1890.)

*LAURINS, 1 å 140 kronor. Utdelas utan ansökan till flitig och för-

hoppningsfull medlem av Gotlands nation utan särskilt avseende fästat

vid vare sig examensmeriter eller ålder med företrädesrätt för efterkom-

mande till grosshandlaren Harald Laurin och hans hustru Elna Laurin

om de äro i sådana omständigheter, att stipendiet för dem utgör en verk-

lig hjälp och de i övrigt fylla kompetenskraven. Nationens fem äldste

uppsätta två å förslag och nationen utser därefter å höstterminens sista

lagtima landskap stipendiat. (1917.)

*LAURINS STIPENDIUM FÖR GOTLANDSFORSKNING, 1 å 150 kro-

nor. Utdelas utan ansökan till flitig och förhoppningsfull medlem av

Gotlands nation utan särskilt avseende fäst vid vare sig examensmeriter

eller ålder, varvid dock landsman, som ägnar sig åt gotlandsforskning

eller inlagt förtjänst om nationen, i synnerhet hör komma i åtanke och

med företrädesrätt för efterkommande till grosshandlaren Harald Laurin

och hans hustru Elna Laurin, om vederbörande äro i sådana omständig-

heter, att stipendiet för dem utgör en verklig hjälp och de i övrigt fylla

ovan angivna bestämmelser. Nationens fem äldste uppsätta två på för-

slag, varefter nationen på vårterminens sista landskap vartannat år ut-

ser stipendiat. Vartannat år tillfaller stipendiebeloppet nationens biblio-

tekskassa. (1923.)

LOKRANTZ, 1 å 340 kronor. Utdelas till behövande manlig studerande

av Gotlands nation. Stipendiat utses av nationens inspektor sedan nationen

å landskap uppfört tre av de sökande på förslag. Stipendiet får inne-

havas i tre år. (1947.)

*RIBBINGS ALBUM, premium för filosofi, 1 å 150 kronor. Utdelas utan

ansökan av Gotlands nation var tredje vårtermin med början 1939 till

studerande, som vid utdelningen eller under någon av de närmast före-

gående fem terminerna varit medlem av nationen och som genom stu-

dier i filosofi gjort sig förtjänt därav. Studier i rättsfilosofi och religions-

filosofi böra betraktas som meriter för premiet, däremot icke i och för

sig den studiekurs, som erfordras för teologisk-filosofisk examen. (1871.)

*ROSMANS, 1 å 520 kronor. Utdelas varannan hösttermin med början

år 1940 till studerande av Gotlands nation, som vunnit inträde i nationen

utan särskild ansökan och som minst tre år i följd varit inskriven i natio-

nen såsom närvarande i staden. Vid stipendiets utdelande bör i första

hand hänsyn tagas till väl vitsordade studier. Stipendiet må ej mera än

en gång tilldelas en och samma person. (1938.)
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STENBERGS, 1 å 86 kronor. Utdelas till medellös studerande av Got-

lands nation, som fyllt 18 men ej 25 år. Stipendiat utses av nationens in-

spektor, sedan nationen upprättat förslag. Stipendiet får åtnjutas i tre år.

(1867.)

*A. SUNDBERGS, 3 å 200 kronor. Utdelas av nationen utan ansökan
till medlem av Gotlands nation, varvid »avseende bör fästas, näst karak-
tären, vid kunskaper och lovande anlag, jämte vilka endast svårare fat-

tigdom må kunna tagas i betraktande». Stipendierna få uppbäras i tre år.

Fjärde årets räntemedel läggas till fondens kapital. (1874.)



Tillägg.

Kungl. Maj:ts kungörelse

angående studielån med statlig kreditgaranti,

Kungl. Maj: t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna

som följer.

1 §.

Studielån med statlig kreditgaranti (garantilån till studerande) må i

enlighet med vad i denna kungörelse stadgas utlämnas till underlättande

av studiemöjligheterna för studerande vid

universiteten i Uppsala och Lund,

karolinska mediko-kirurgiska institutet,

medicinska högskolan i Göteborg,

Stockholms och Göteborgs högskolor,

tekniska högskolan i Stockholm,

Chalmers tekniska högskola,

handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg,

tandläkarhögskolorna i Stockholm och Malmö,

farmaceutiska institutet,

veterinärhögskolan,

lantbrukshögskolan,

skogshögskolan,

socialinstituten,

gymnastiska centralinstitutets gymnastiklärarlinje samt

högre mejeritekniska avdelningen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och

trädgårdsinstitut.

2§.

Såsom villkor för erhållande av studielån med statlig kreditgaranti

skall gälla, att lånesökanden gjort sig känd för skötsamhet, ådagalagt

studielämplighet och är i behov av studiekredit.

För studerande, som nyligen inskrivits eller påbörjat sina studier vid

läroanstalt, som i 1 § sägs, må studielämpligheten anses ådagalagd, därest

hans studentbetyg eller därmed jämförligt betyg utvisar ett genomsnittligt

poängvärde i läroämnen av minst 3,5 i en betygsskala med sju enheter

(0—6), där vitsordet G har poängvärdet 0, vitsordet B värdet 2 och

vitsordet A värdet 6. Vid tillämpning härav bör dock särskild hänsyn

tagas till om sökanden ådagalagt specialbegåvning eller som privatist

avlagt studentexamen eller därmed jämförlig examen.
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För studerande vid socialinstituten må studielämpligheten jämväl anses
ådagalagd, därest sökanden vid inträdesprov uppnått minst det genom-
snittliga poängvärde, som i nästföregående stycke sägs.

Sökes garantilån för fortsatta studier vid läroanstalt, som i 1 § sägs,
bör studielämpligheten styrkas genom uppnått studieresultat, ådagalagt
genom avlagd tentamen, eller genom vitsord av sökandens lärare.

Beslut om statlig garanti meddelas av statsstipendienämnderna. Därvid
handläggas ärenden om garanti å lån till studerande vid Uppsala univer-
sitet och lantbrukshögskolan av statsstipendienämnden i Uppsala, till
studerande vid Lunds universitet, tandläkarhögskolan i Malmö, syd-
svenska socialinstitutet och högre mejeritekniska avdelningen vid Alnarps
lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut av statsstipendienämnden i Lund
samt till studerande vid de i 1 § angivna, i Stockholm eller Göteborg,
belägna läroanstalterna av statsstipendienämnden i Stockholm, respektive
statsstipendienämnden i Göteborg.

4§.

Garantilån till studerande äro, där ej garantilånenämnden annorlunda
beslutar, amorteringsfria under studietiden samt utlämnas utan annan
säkerhet än den statliga garantien och mot ränta, som Kungl. Maj:t med
hänsyn till det allmänna ränteläget fastställer.

Garantilån må utlämnas av Sveriges riksbank, bankaktiebolag, sparbank,
jordbrukskassa samt studentkårs kreditkassa och annan därmed jäm-
förlig kreditkassa.

Därest nu nämnd kreditanstalt är villig utlämna garantilån, har kredit-
anstalten att därom göra anmälan till garantilånenämnden. Har dylik
anmälan gjorts, och önskar kreditanstalten ej vidare utlämna garantilån,
har kreditanstalten att därom göra anmälan hos sagda nämnd.

6§.

^
Ansökan om garantilån till studerande skall avfattas enligt av garanti-

lånenämnden fastställt formulär samt, åtföljd av däri angivna handlingar,
i två exemplar ingivas till statsstipendienämnden för den läroanstalt,
där sökanden är inskriven. I ansökan skall angivas, i vilken kreditanstalt
sökanden önskar placera det sökta lånet.

Formulär, som i första stycket sägs, skola kostnadsfritt tillhanda-
hållas genom statsstipendienämndernas försorg.
Ansökan om garantilån till studerande må icke för samma tid göras

hos mer än en av statsstipendienämnderna.
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Statlig kreditgaranti må vid ett och samma tillfälle beviljas för lån

avseende studiekostnader under högst ett år.

Låntagare, som med omsorg och framgång bedriver sina studier, må

som regel under sin studietid på därom gjord ansökan, som avfattas enligt

av garantilånenämnden fastställt särskilt formulär, kunna erhålla statlig

kreditgaranti för ytterligare lån i samma kreditanstalt. Därvid må dylika

lån sammanföras till ett garantilån.

Ansökan om garantilån till studerande remitteras av statsstipendie-

nämnden för yttrande till vederbörande beredningsorgan för stipendie-

och låneärenden vid den läroanstalt sökanden tillhör.

Beviljar nämnden statlig kreditgaranti, har nämnden att i sitt beslut

härom angiva lånebeloppets storlek. Vid fastställandet härav har nämnden

att beakta den sökandes verkliga lånebehov under den tid, lånet avser.

Nämnden har vidare att i sitt beslut angiva, om det lånebelopp för

vilket statlig kreditgaranti beviljats, skall utbetalas efter bestämda ter-

miner. För lånesökande, vilka åtnjuta naturastipendier eller finansiera

sina studier huvudsakligen med lån, böra i regel dylika terminer — månad

eller kvartal — fastställas.

9 8.

Sedan nämnden fattat beslut, underrättas den sökande snarast möjligt

om beslutets innehåll. Har nämnden beviljat statlig kreditgaranti, skall

till den kreditanstalt, vari den sökande uppgivit sig vilja placera lånet,

ett exemplar av låneansökningen jämte nämndens beslut översändas.

önskar sökanden upptaga lån på föreskrivna villkor, bör han snarast

möjligt sätta sig i förbindelse med kreditanstalten.

10 §.

Till vederbörande kreditanstalt skall låntagaren enligt av garantilåne-

nämnden fastställt formulär utfärda skuldförbindelse, i vilken låntagarens

förpliktelser i fråga om lånets användande ävensom övriga lånevillkor

skola angivas. Formulär för dylik skuldförbindelse skall av vederbörande

statsstipendienämnd tillställas kreditanstalten för att där tillhandahållas

låntagaren.

11 §.

Låntagare må efter ansökan hos kreditanstalten kunna medgivas rätt

att utnyttja för studier vid viss läroanstalt avsett lån eller del därav för

studier vid annan i 1 § nämnd läroanstalt.

Låntagare, som avser att bedriva för sin utbildning betydelsefulla

studier vid läroanstalt utom riket, må efter ansökan hos^ kreditanstalten

kunna medgivas rätt att disponera lånet för dylikt ändamål.
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Kreditanstalten har att med eget yttrande underställa statsstipendie-
namnden ärende, som i första eller andra stycket sägs, för prövning och
avgörande.

Önskar låntagaren anstånd med fullgörande av ränteinbetalning skall
han därom göra ansökan hos kreditanstalten med angivande av skälen
därtill. Kreditanstalten äger bevilja sådant anstånd för en tid av högst

.
tre månader. Finner kreditanstalten sig icke kunna bifalla ansökan om
dylikt anstånd eller avser ansökan längre anstånd än nyss sagts, skall
kreditanstalten med eget yttrande underställa ärendet statsstipendie-
nämnden för prövning och avgörande.
Låntagaren skall intill dess amorteringsplan fastställts minst en gång

varje halvår vid tidpunkt, som kreditanstalten bestämmer, styrka^ att
han bedriver studier vid läroanstalt, som i 1 § sägs.

12 §.

Kreditanstalt, som utlämnat garantilån, har att övervaka, att låntagaren
i vederbörlig ordning fullgör ränteinbetalningar. Gör låntagaren sig
skyldig till försummelse i angivet hänseende, skall kreditanstalten därom
göra anmälan hos vederbörande statsstipendienämnd senast inom fyra
månader efter det till betalning upplupen ränta skolat erläggas. Sker ej
anmälan inom sålunda föreskriven tid, upphör den statliga garantien att
gälla.

Anmälan hos vederbörande stipendienämnd bör snarast göras, om
låntagaren befinnes hava genom oriktiga uppgifter föranlett lånets ut-
lämnande, om låntagaren avbrutit sina studier, om låntagaren avlidit
eller därmed jämförlig omständighet inträffat.

13 §.

Då anmälan jämlikt 12 § göres, skall kreditanstalten tillika angiva,
huruvida enligt dess mening lånet bör kvarligga hos kreditanstalten,
uppsägas till betalning, överflyttas till postsparbanken eller avskrivas
Anser kreditanstalten lånet böra kvarligga, har den jämväl att föreslå
den amorteringsplan, som därvid lämpligen bör fastställas. Statsstipendie-
namnden skall med eget yttrande överlämna ärendet till garantilåne-
nämnden.

14 §.

Har låntagaren brustit i betalningsskyldighetens fullgörande, skall
garantilånenämnden, där kreditanstalten så påyrkat, besluta överflyttning
av lånet till postsparbanken, så framt lånet icke i enlighet med vad
nedan i 16 § stadgas skall avskrivas.

I andra fall än i första stycket avses ankommer det på garantilåne-
nämnden att med hänsyn till föreliggande omständigheter avgöra, huru-
vida lånet skall kvarligga hos kreditanstalten, uppsägas till betalning
eller överflyttas till postsparbanken.
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Beslutar garantilånenämnden, att lånet skall kvarligga hos kredit-

anstalten eller överflyttas till postsparbanken, har nämnden därvid tillika

att meddela erforderliga bestämmelser angående lånets amortering.

Har beslut, som i nästföregående stycke sägs, meddelats, skola be-

träffande lånet i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i kungörelsen

den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt

den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen.

15 §.

Beslutar garantilånenämnden lånets uppsägning till betalning, skall

uppsägningen verkställas av den kreditanstalt, som utlämnat lånet. Till

betalning uppsagt belopp skall erläggas till kreditanstalten inom sex

månader efter uppsägningen, såvida icke garantilånenämnden annorlunda
bestämmer.

16 §.

Finner garantilånenämnden avskrivning av fordran på grund av garanti-

lån böra äga rum, skall frågan därom hänskjutas till Kungl. Maj:ts pröv-

ning och avgörande.

Beslutar Kungl. Maj:t avskrivning helt eller delvis av fordran, skall

denna anses efterskänkt till motsvarande belopp. Då beslut om avskriv-

ning meddelats, har statskontoret att på rekvisition av den kreditanstalt,

som utlämnat lånet, till denna utanordna ifrågakommande belopp, däri

inräknat ränta till och med dagen för utanordningsbeslutet. Dylik rek-

visition bör göras snarast möjligt efter det att kreditanstalten erhållit

underrättelse om avskrivningsbeslutet.

17 §.

Låntagare, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen,
vilken normalt är ägnad att bereda vederbörande möjligheter till för-

sörjning, och därmed avslutat sina studier, har att senast inom sex

månader efter examens avläggande hos garantilånenämnden ansöka att

få honom beviljade garantilån till studerande sammanförda till ett

garantilån med fastställd amorteringsplan. I fråga om dylikt amorterings-

lån skola i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i ovannämnda kun-

görelse den 11 oktober 1946, nr 676.

Fortsätter låntagare, vilken avlagt examen, som i första stycket sägs,

sina studier för avläggande av högre examen eller disputationsprov, skall

ansökan, som i samma stycke avses, göras senast inom sex månader efter

de fortsatta studiernas avslutande.

Ansökan, som i första stycket sägs, skall vara avfattad enligt särskilt

av garantilånenämnden fastställt formulär. Dylikt formulär tillhanda-

hålles sökanden kostnadsfritt genom statsstipendienämndernas försorg.

18 §.

Beslut av statsstipendienämnd, garantilånenämnden eller generalpost-

styrelsen i fråga om garantilån till studerande må icke överklagas.
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19 §.

Garantilånenämnden äger meddela de ytterligare föreskrifter, som
finnas erforderliga för tillämpning av denna kungörelse.

20 §.

Denna kungörelse skall genom vederbörande rektorsämbetes försorg
hållas tillgänglig vid de i 1 § nämnda läroanstalterna.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 augusti 1950.

Övergångsbestämmelse.

För studier under läsåret 1950/51 kunna endast studerande, vilka

inskrivits tidigast höstterminen 1948 vid läroanstalt, som i 1 § sägs,

erhålla studielån med statlig kreditgaranti.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.

sigill bekräfta låtit.

Drottningholms slott den 16 juni 1950.

GUSTAF.

Josef Weijne,



P. M.

beträffande statsbidrag till tryckning av akademiska avhandlingar.

De allmänna bestämmelserna angående statsbidrag till tryckning av aka-

demiska avhandlingar vid universiteten återfinnas i Kungl. kungörelsen

den 9 januari 1948 (SFS 1948: 13). Dessa bidrag beviljas av undertecknade

nämnd och forskningsråd. Rörande tillämpningen av bestämmelserna

för bidrags erhållande hänvisas till de allmänna riktlinjer, som fastslagits

i Kungl. prop. 1947: 272, varjämte följande kompletterande upplysningar

lämnas.

Betr. § 4 i ovannämnda kungörelse. Nämnden och forskningsråden

önska fästa uppmärksamheten på departementschefens yttrande i nämnda

proposition s. 34: »Nämnden bör tillse, att författare av sådana avhand-

lingar, som dragit en oskälig kostnad eller vilkas omfång blivit större än

ämnets natur krävt, få vidkännas vederbörlig reduktion av trycknings-

bidraget.»

Vid behandlingen av ansökningar om tryckningsbidrag ha nämnden

och forskningsråden uppmärksammat en betydande skillnad i prissätt-

ning mellan olika tryckerier i landet. Dessa prisskillnader äro så stora,

att vissa avhandlingar blivit dubbelt så dyra som andra i likvärdig ut-

styrsel och i samma upplaga. I enlighet med ovan citerade yttrande av

departementschefen ha i flera fall avdrag gjorts för avhandlingar, vilka

enligt sakkunnigt bedömande hade kunnat framställas till lägre pris i

samma utstyrsel och upplaga. För att undvika sådana avdrag är det av

största vikt, att doktorander i god tid före tryckningen inhämta offerter

från mer än ett tryckeri. Nämnd och forskningsråd ha även utverkat, att

doktoranderna, om de så önska, ha möjlighet att få dessa offerter

granskade och erhålla råd om typografisk utstyrsel etc. av Kungl. Stats-

kontorets tryckeriexpedition (adr.: Birger Jarls torg 10, Stockholm).

Nämnd och forskningsråd förorda, att doktoranderna begagna sig härav.

Statsbidraget beräknas efter en upplaga av 500 ex.

Korrigeringskostnaderna böra icke överstiga 10 % av sättningskost-

naderna.

Kostnader för illustrationer ersättas endast, såvida dessa äro nöd-

vändiga för framställningen.

Kostnader för renritning ersättas ej.

Övertidskostnader på tryckeriet, kostnader för komplettering av

originalritning, fraktkostnader och expeditionsavgifter ersättas ej.

Statens medicinska forskningsråd anser, att en medicinsk doktors-

avhandling i regel icke bör överstiga 128 sidor.



172

Betr. § 6. Statens medicinska forskningsråd och Statens naturveten-
skapliga forskningsråd anse, att den nya form för doktorsarbetets
publicering, rörande vilken bestämmelser meddelats i ämbetsskrivelse
från chefen för ecklesiastikdepartementet till kanslersämbetet för rikets
universitet den 9 januari 1948 (disputation på tidskriftsuppsatser), för
vissa ämnen är den mest rationella. Vid fastställande av bidrag till

särskild doktorsavhandling, i de fall då disputation enligt forsknings-
rådens uppfattning kunnat ske enligt nyssnämnda bestämmelser, kommer
hänsyn att tagas till detta förhållande.

Betr. § 7. Utdelning av bidrag sker två gånger om året, i november och
mars månader. För att kunna behandlas vid höstsammanträdet, skall an-
sökan för under vårterminen ventilerad avhandling vara inlämnad till

vederbörande rektorsämbete senast den 20 september. Ansökan om tryck-
ningsbidrag till under föregående kalenderår ventilerad avhandling skall
inlämnas senast den 20 januari.

Ansökan skall åtföljas av ett exemplar av avhandlingen.

Intyg om att avhandlingen blivit godkänd skall meddelas i form av
avskrift av betygsprotokoll.

Tryckeriräkningar enligt moment 2 b skola uppgöras enligt följande
exempel:

1 000 ex. doktorsavhandling omfattande 160 sidor med tryck
i svart å 100 grams träfritt, glättat tryckpapper, häftade med
tråd och skurna i omslag med titeltryck i svart å broschyr-
kartong

Sättning av 160 sid. mellanslagen korpus 1 600:
Sättning av titel till omslag 10:
Förhöjning för 20 sid. kompakt korpus 40:
Förhöjning för 75 sid. främmande språk 150:
Förhöjning för 10 sid. petittabeller 200: 2 000: —
Korrigeringar mot manuskript 77777777 100: —
Intagning, tryck, papper och bokbinderiarbete till

10 st. 16-sid. ark i 500 ex. a 100: — 1 000: —
Omslag i 500 ex 75 : \ 075. _
Förlappningar till autotypiklichéer:

500 kvcm å 4 öre 20:

10 st. min. å 1: — 1Q : 39;

Tillverkning av klichéer:
~

5 st. autotypier, 500 kvcm å 15 öre 75:

10 st. autotypier, min. a 11: 50 115: 190:

Ytterligare 500 ex. som fortsättningstryck

10 st. 16-sid. ark a 10: — per ark och 100 ex 500:
Omslag å 12: — per 100 ex 60: — 560:

Kronor 3 955: —
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I dessa kostnader ingå sättning, tryckning, papper och häftning av

16 sidor resumé på franska (engelska, tyska) språket med 160 kronor.

Ytterligare upplysningar om tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar

meddelas angående teologiska, juridiska och humanistiska avhandlingar

av utdelande nämndens sekreterare, fil. lic. Stig Boberg, Göteborgs Stads-

bibliotek, Göteborg; angående medicinska avhandlingar av Statens medi-

cinska forskningsråds sekreterare, professor Gunnar Löfström, Hygienisk-

bakteriologiska institutionen, Uppsala; angående naturvetenskapliga av-

handlingar Statens naturvetenskapliga forskningsråds sekreterare, lektor

Gösta Funke, Thaliavägen 53, Bromma.

Stockholm den 13 mars 1950.

Nämnden för utdelande av bidrag till tryckning

av akademiska avhandlingar.

Statens medicinska Statens naturvetenskapliga

forskningsråd. forskningsråd.
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66.

Bjärka-Säbys, 26.

Björcks, 80.

Björkanders, 65.

Björkmans, 140.

Björns, 76.

Björnstjernas, 26.

Björnståhls, 111.

Björsons, 111.

Blombergssons, 89.

Blomquists, 89.
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161.

Blums, 111.

Bobergs, 81.

Bogeman-Staekelbergs, 26.

Bokstipendier, 21.
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Borgströms, 111.

Marcus Borgströms, 27.

Boströms, 153.
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Brandels, 111.

Brandts, 153.

Brattströms, 144.

Bredmans, 153.
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Brinks, 144.
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E. O. Burmans, 153.
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J. W. Burmans, 153.

Burmeisters, 161.
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Byströms, 144.
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Bäckenbergs, 89.
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Böttigerska premiet, 125.
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Carl Johans, 27.

Carlanders, 134.

H. W. Carlssons, 134.

Ingemar Carlssons, 28.
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Carnegies, 28, 32.
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Casselska priset, 112.

Cervins, 127.
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Cronanders, 28.

Dahl- et Valleyanum, 89.

Dala stipendiefondens, 126.

Dahlgrens, 134.
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Klara Dahlins, 76.

Dahlströms, 144.

Dahms, 141.

Danckwardts, 95, 118.

Daugs, 28.

De Mornays, 141.

Dicksons, 28, 66.

Dicksonska bostadsfondens,

134.

J. J. Dicksons, 134.

Docentstipendier, 12.

Doktorandstipendier, 19.

Duses, 161.

von Echstedts, 144.

Edblads, 153.

Edfeldts, 154.

Edgrens, 145.

Lars Edgrens, 145.

Edlunds, 28.

Ehrengrens, 81.

Ekendahls, 28.

Ekmans, 103.

A. W. Ekmans, 127.

G. W. Ekmans, 28, 112.

J. A. Ekmans, 81, 118.

O. Ekmans, 29, 32.

Wilh. Ekmans, 81, 90.

Elfdalii stiftsfonds, 145.

Elmgren-Eogbergs, 127.

Enanders, 141.

Eneströms, 29, 118.

Engborgs, 112, 119.

Engmans, 141.

Kr. Erikssons, 154.

Systrarna Erikssons, 135.

Erixons, 81.

Eschelssons, 29.

Ewerlöfs, 135.

Extrapremium, 126.

Eagerströms, 141.

Fahlcrantz', 119.

Fahlcrantz* premium, 124.

Eahlstedts, 154.

Falkenbergs, 29.

Faltzburgs, 29, 66.

Filéns legat, 29.

Finska, 21.

F. d. Fjellstedtares, 30.

Flodins, 76, 95.

Flygares julgåva, 119, 135.
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monumentet, 30.

Forna stipendiaters stipen-

diefonds, 77.

Forsbergska belöningen,

126.

Forssbergska premiet, 124.

Forskarstipendier, 12.

Forssblads, 103.

Fransens, 30, 135, 141.

Franzéns, 154.

Fredrika-Bremer-förbun-

dets, 30.

Freundts, 112.

Freundtska sjukunderstö-

det, 112.
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Elias Fries ', 66.

Ellen Fries', 30, 66.

Fryxells, 145.

Gustaf Frödings, 31.

Frömans, 103.
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Hembygden» : s stipendie-

fonds, 145.

Gadolin Lagerwalls, 31, 66.

Gahns, 31, 119.

Gamla Stockholmares, 77.

Gammal landsmans gåva,

125.

C. F. Geijers, 145.

E. G. Geijers, 31.

R. o. G. Geijers, 146.

Geijerska priset, 32.

Geijer-Wserns, 146.

Geogr. föreningens, 66.
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90.
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C. E. Hallströms, 162.
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Hedins, 81.
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Axel Johanssons, 77, 82.

E. D. Johanssons, 37.
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K. Johanssons, 162.

Stina Johanssons, 104.
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Nyströms, 45, 71.
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O. D : s, se Sångsällskapet

O.D:s.
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tions, 45.

Oseariska, 45.

Otterborgs, 71.

Oxenstiernas, 46.

Paasches, 46.

C. o. H. Palmsers, 129.

S. Palmsers, 99.

Palmbergs, 115.

Olof Palmes, 46.

Palmgrens, 92.

Palmstruchs, 46.

N. Perssons, 115.

Per Peterssons minne, 157.

Alfred Petterssons, 84.

Inga-Kaj sa Petterssons,

138.

Johannes Petterssons, 46,

129, 142.

Petris minne, 115.

Pipers, 47, 71.

Platins, 129.

O. o. A. Platins, 138.

Posses, 78.

Possieths, 78, 85.

»Premium till god lands-

man», 125.

Påfvelssons, 106.

Quensels, 71.

Ramselis, 47.

Eapps, 115.

Rappes, 47.

Reders, 99.

Regneils, 47, 85.

Regnells botaniska, 72.

Regneils zoologiska gåvo-

medelsfonds, 48, 72.

Reimers, 78, 99.

Renströms, 48.

Rettigs, 92.

Reuterdahls, 48.

Rhedins, 138.

Rhyzelii, 99, 107.

Ribbings, 149.

Ribbings album, 163.

Ribbing-Svartengrenska,

149.

12-506358

Ebba Richters, 79.

Riddarhusets, 48.

Ridstipendier, 51.

Riksbankens jubelstipen-

dium, 51, 79.

Riksstatens resestipendier f

.

ordinarie lärare, 16.

Riksstatens resestipendier

för obefordrade veten-

skapsidkare, 17.

Rinmans, 85.

Ringnérs, 85.

Risbergska premien, 93.

Robsahms, 115, 123, 150.

J. S. Romans, 150.

Rosenhanes, 52.

Rosmans, 163.

Rubensons, 138.

Rundlunds, 52.

M. Rydbergs, 107.

O. F. Rydbergs, 150.

S. R. Rydbergs, 150.

Rydebergs, 52.

Rydéns, 93, 129.

Rystedts, 52.

Rönnows, 52, 72.

Sahlins, 93.

Samuelssons premium, 126.

Samzelii rum, 52.

Sandbergs, 142.

Sandquists, 116.

Schedings, 100.

Schedvins premium, 124.

Schéelefondens, 52.

von Schevens, 123.

Sehlachters, 52.

Schrams, 86.

Henrik Schiicks pris, 53.

Sederholms, 53, 72.

Segreils, 107.

Seippels, 116.

Selggrens, 93.

Sellstedts, 157.

Sernanders, 53, 73.

Sernskjölds, 123.

Sidenbladhs, 53.

Sidners musikstip., 157.

Siljeströms, 142.

Simlins, 86.

Sjöbrings, 54, 129, 142.

Sjödahls, 86.

Sjögrens, 129.

Sjöstrands, 142.

Sjöströms, 93.

Skarstedts, 139.

Skånbergs, 93.

Sleincours, 100.

Sollenii, 54, 86, 157.

Sparbankens i Falköping,

107.

Sparfelts, 54.

G. Sparres, 107.

G. A. Sparres, 54, 79, 107,

123.

Stagnells, 158.

Stalins, 107.

Starbäcks, 54.

Statsstipendier, 18.

Statsvetenskapliga för-

eningens, 55.

Staves, 55.

Stavenows, 79.

Stecksén-Norbergs, 73, 158.

Stenbecks, 150.

Stenbergs, 164.

Stenhammars, 100.

Stieglers, 55, 73, 79, 86,

100, 108, 158.

Stiftelsen Uppsala student-

bostäders, 55, 79, 86, 93,

100, 123, 158.

Stipendier för högre teolo-

giska, juridiska, medicin-

ska och filosofiska stu-

dier, 19.

Stjernas, 56.

Stjernecreutz', 56, 73.

Stockholms nations, 79.

Stockholms nations fan-

fondsstipendium, 79.

Stockholms nations jubel-

feststipendium, 79.

Stockholms stads, 79.

Storjohanns, 150.

Strandbergs, 100.

Syskonen Stranensky 's, 56.

Strömbäcks, 56, 93.

Studenthjälpens inom Små-
lands nation, 130.

Studentkårens nordiska be-

löning, 57.

Studentkårens nordiska

resestiDendium, 73.

Studentkårens, 57.

Studentutbytesstip., 21.

A. Sundbergs, 164.

A. N. Sundbergs, 57, 80,

86, 93, 139, 150.

E. Sundbergs, 158.

Sundblads, 108.

Sundlers, 57.

B. Sundströms, 159.

J. O. o. W. Sundströms
minne, 100, 124, 150.

Sundsvalls Handelsbanks,

159.
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Sundwallssons, 86.

Swahns, 86.

Svanbergs, 57.

Swartlings, 101.

Swartz minnesfonds, 57.

Swederi, 124.

Sveg-Brunflo-fondens, 159.
Svengrens, 108.

Svenska Institutets i Rom,
73.

Svenssons, 139.

Svensson-Bissmarks, 130.

Svensson-Sjöbergs, 130.

Sverige-Amerika stiftelsens,

74.

Sylvéns, 58, 108.

Sångarfondens, 58.

Sångsällskapet O. D:s, 58.

Söderbomska premierna, 87.

Södermans, 87.

Södermanlands-Närkes do-

nationsrum, 118.

Södermanlands-Närkes na-
tions ensk., resp. allm.

stip., 116.

Söderströms, 59, 74.

»Tavlornas fond», 108.

Tengers, 101.

Tengmalms, 108.

Terseri, 124.

Thalins, 60.

Théels, 60.

Theorellska premiet, 108.

Thuns, 60, 74, 80, 130, 143.

Tingstens, 130.

Tolls, 139.

Tollstens, 87, 159.

Tranbergs, 93, 150.

Tranérs, 60, 101, 143.

Tranérs docentstip., 60.

Treschows, 61.

Tryggers, 61.

Tullbergs, 61.

Turdfjsells, 159.

Törnlunds, 61, 87.

Uddeholms, 151.

Ulanders, 109.

Ulffs premie, 126.

TTlins, 159.

Ullbergs, 160.

Understödsfondens premium
i Värmlands nat., 151.

Uppströms premium, 94.

Utlandsstip. för svenska
stud., 22.

Wadells, 109.

Waerns, 151.

J. A. Wahlbergs, 74.

P. F. Wahlbergs, 75.

Wahlberg-Engelbrechts,
101.

Wahlfisks, 116.

E. G. Wahlgrens, 160.

Wahlins minne, 101.

Wahlunds, 61, 75.

Valborgsmässopremierna 4

Västm.-Dala nation, 124.
Wallbergs, 139.

Wallenbergs, 160.

Albert Wallins, 139.

August Wallins, 139.

Charl. Wallins, 61, 109.

Wallins premium, 124.

Wallmans, 124.

Wallmarks, 61, 62, 75.

Wallquistska premiet, 87.

Walmstedtska stipendie-

rummet, 117.

Valsgärdefondens, 62, 75.

Walters, 87.

Wasenii, 62, 75.

Watz' premium, 126.

Wedins, 101.

Vegafonden, 75.

Welanders, 62, 80.

Gunnar Wennerbergs, 75.

Wennerbergsmonumentets,
se Fondens f. Wenner-
bergsmonumentet.

Wennermarks, 151.

K. G. Westmans, 101.

O. Westmans, 109.

Westra Göinge härads, 63.

Vetenskapsakademiens, 76.

Wetters, 131.

V. f. N:s, 117.

Wibergs, 117.

Vietorins, 109.

Widebecks, 117.

Widebecks stipendierum,
117.

Wifsta Varfs AB:s, 160.

Wijks, 143.

Wijks minne, 63, 140.

Wijkmans, 87.

Vikners, 160.

Pontus Wikners, 63.

Winboms, 88, 109.

af Wingårds, 80, 88, 94,

140.

Wiréns, 102.

Wirsells, 63, 131.

von Wolckers, 94.

Wollins, 63.

Wredes, 64, 76.

Wähnermans, 151.

Värends premium, 131.

Värmlands nations Lucin-
fonds, 151.

Värmlands nations låne-

nämnds premium, 152.

Västgöta nations jubelsti-

pendium, 109.

Västgöta nations under-

stödsfonds, 109.

Västgöta nations under-

stödsmedel, 110.

Västmanlands-Dala Gilles

premium, 126.

Zedritz', 88.

Zetterlings premium, 64.

Zoologiska sektionens, 76.

Zorns, 124.

Zornska premiet, 125.

Åbergs, 88.

Åbergssons, 64.

Ågrens, 88.

Åhléns premium, 125.

Ångströms premie, 64.

L. o. E. Åqvists, 117.

Åströms minne, 161.

Äldre landsmans gåva, 124.
Äldre landsmäns premium,

125.

Alfs, 102.

Ärkestiftets, 64, 80, 88, 94.

ödbergs, 110.

ödmanska fondens, 131,

132.

österby, 89.
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